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CONSELL DE GOVERN DE 27 DE MARÇ DE 2003

Informe del Rector

Primerament, en referència al procés d’elaboració i aprovació del nou Estatut de la Uni-
versitat, la comissió nomenada pel Claustre ha acabat recentment el seu treball. Mitjan-
çant el diàleg i buscant el consens, s’ha millorat el text de l’avantprojecte i s’ha arribat a
un projecte d’Estatut satisfactori que recull els interessos d’uns i altres i permet afrontar
el futur amb un sistema d’autogovern i d’autonomia prou vàlid. El proper 10 d’abril el
Claustre haurà d’aprovar l’Estatut, a partir d’un text consensuat i per tant sense esmenes
vives per discutir i votar. El Claustre haurà de votar els diferents articles i aprovar, si
s’escau, per majoria absoluta el text del nou Estatut. 

Durant l’elaboració i discussió de l’Estatut hem volgut que, tot seguint les normes
donades pel Claustre, fos un procés obert, transparent i al màxim de participatiu pos-
sible. Això ha portat a una situació atípica, en la qual en el Ple del Claustre no són
possibles esmenes sinó només votar el text articulat aprovat per la comissió. Això no
obstant, per tal de facilitar el diàleg i aconseguir un Estatut que permeti afrontar el
futur amb optimisme i garanties, val la pena que el Claustre discuteixi el projecte i
fins i tot, si així ho estima convenient, que accepti esmenes in voce per acabar de tro-
bar la millor norma possible per a tots plegats. Confiem que el proper dia 10 tindrem,
finalment, aprovat el nou Estatut i podrem seguir la feina normal de la Universitat.

Un altre tema important i significatiu d’aquest darrer període és l’aprovació pel Par-
lament de Catalunya de la Llei d’universitats de Catalunya, la LUC, que es va fer el pas-
sat 12 de febrer, en una sessió a la qual vam assistir tots els rectors de les universitats
catalanes. El Parlament va aprovar el projecte de llei amb els vots de CiU i d’ERC i amb
l’abstenció del PSC i PP. La LUC va ser publicada pel DOGC com a Llei 1/2003 el pas-
sat 20 de febrer i avui ja està en vigor. El procés de discussió i aprovació de la LUC va
ser llarg i prou participat com ja els vaig informar en sessions anteriors d’aquest Con-
sell. Finalment, tot i els intents dels rectors de les universitats públiques, no va ser possi-
ble un vot ampli al Parlament, perquè el PSC va entendre, legítimament, que encara
que el Govern acceptés la seva esmena relativa al finançament, el projecte de LUC no
era el seu projecte. Així doncs, amb l’abstenció van voler desmarcar-se d’una proposta
del Govern no prou pactada entre les forces polítiques. És un fet lamentable que la
LUC, una llei del Parlament que per primer cop en la nostra història regula el funciona-
ment de les universitats a Catalunya, no fos assumida per tots els grups polítics, perquè
li haguera donat molt més valor i, especialment, possibilitats de continuïtat.

Finalment la LUC és una llei vigent, a la qual haurem d’adaptar el nostre funciona-
ment, una llei bona en el sentit que preveu un augment del finançament per una doble
via, el programa Serra Húnter, mitjançant el qual s’han d’incrementar els professors
contractats en els propers anys en un total de 1.200 addicionals, que hauran de ser cofi-
nançats entre la Generalitat i les Universitats, i l’augment del 30% del pressupost que el
Govern destina directament a les universitats, increment net que es consolidarà entre el
2004 i el 2010. Aquesta llei, d’altra banda, té punts forts i febles, ja que si bé regula
adequadament el professorat contractat, no resol satisfactòriament per a les universitats
l’Agència d’Avaluació ni deixa prou clara la distribució de competències entre Genera-
litat i universitats. 

Un cop la LUC és vigent, cal ara un procés de desplegament. El passat 21 de febrer,
en la Junta del CIC el conseller va tractar del desplegament de la LUC a curt termini, i el
va centrar en quatre punts: la posada en marxa de la nova Agència de Qualitat, la cons-
titució d’una oficina europea, un decret pel tema del professorat i el pla de
finançament. Pel que fa a l’Agència, es va comprometre a posar-la en funcionament de
seguida i va informar de la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat, acompanyat
de la recusació del president del Tribunal Constitucional, per les atribucions de l’Agèn-
cia en relació amb l’ANECA en el tema d’acreditació del professorat. Un altre tema
també prioritari és crear una oficina de promoció a Europa del sistema universitari
català, per tal de seguir el procés de convergència europea que ara està activat pel
MECD. Del tema del professorat, es fixaran les retribucions dels professors contractats i
s’iniciarà el desplegament del programa Serra Húnter. Per acabar, pel que fa al
finançament, va anunciar un document marc, encara no rebut, per iniciar després les
negociacions bilaterals amb les diferents universitats.

Dins el pla de desplegament de la LUC, el passat 19 de març es va constituir l’Agèn-
cia de Qualitat prevista a la nova Llei, alhora que desapareixia l’Agència que havia fun-
cionat fins ara. La nova Agència té una composició i unes funcions diferents a les
anteriors. Ara és més dependent, força dependent, del Govern i les universitats hi tenim
només presència al Consell de Direcció. L’Agència funciona amb tres comissions: una
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de qualitat que presidirà la Dra. Rauret, la qual també seguirà com a directora de
l’Agència, i de la qual forma part el Dr. Oliveras de la URV; una altra d’avaluació de la
recerca, que presideix el Dr. Rodés, de la UB, que avaluarà els qui vulguin optar a pla-
ces de catedràtic contractat o agregat i de la qual formen part el Dr. Carbonell i la Dra.
Claver de la URV, i una tercera que avaluarà els qui vulguin optar a places de lector,
que presidirà la Dra. Garcia Milà, de la UPF, i de la qual forma part la Dra. Caballol. Els
professors de la URV que pertanyen a aquestes les comissions ho fan a títol personal i
han estat proposats pels presidents de les diferents comissions. Confiem que la nova
Agència pugui seguir impulsant els processos de qualitat a la Universitat i que segueixi
la bona dinàmica que havia tingut la vella Agència ara extingida.

Parlant de temes de qualitat, s’ha de fer referència un moment a l’ANECA, l’Agència
creada en funció de la LOU que presideix el Dr. Ismael Crespo. En els últims mesos ha
anat configurant-se i definint el seu rol en el sistema universitari, i ha entrat amb força, i
molts diners, en el panorama universitari espanyol. El Dr. Segarra i el Dr. Grau han
mantingut ja reunions de treball i segurament se signarà un contracte programa per
començar les avaluacions acreditacions dels ensenyaments. El Dr. Rius ha assumit la
responsabilitat de l’acreditació dels programes de doctorat en aquesta Agència. 

La indefinició legal amb relació a les competències de l’ANECA i l’AQU, especial-
ment en l’acreditació del professorat, està portant a una situació complexa. La Genera-
litat i l’AQU consideren que tenen competències exclusives en l’acreditació dels qui
vulguin optar a places de contractats a les universitats catalanes, mentre que l’ANECA
considera que també hi te competències. Segurament des d’un punt de vista normatiu
les coses són com diu la Generalitat, però és gairebé segur també que qualsevol recurs
que es presenti per l’exclusió de candidats acreditats per l’ANECA serà guanyat als tri-
bunals i, per tant, estem davant una situació relativament complexa que no té un bon
pronòstic. Caldrà veure com es desenvolupen les coses i confiar que els candidats a
places presentin la doble acreditació. 

També hi haurà dificultats a l’hora d’avaluar els ensenyaments perquè molt possi-
blement s’haurà de passar per les avaluacions de l’AQU i les de l’ANECA. Fins i tot
quan comencin les agències europees, també. 

Seguint amb les qüestions de política universitària, ara pel que fa als temes estatals,
la Comissió acadèmica del Consell de Coordinació Universitària es va reunir el passat
24 de febrer a Saragossa. S’hi va analitzar un document marc que pocs dies abans havia
presentat la Direcció General d’Universitats sobre la integració del sistema universitari
espanyol en l’espai europeu d’ensenyament superior, es va estudiar el projecte de
decret sobre el suplement al títol, el projecte de decret de traspàs a l’ANECA de les
competències en matèria d’avaluació institucional i un informe sobre les proves d’habi-
litació.

La CRUE, en reunions del 22 de febrer i del 25 de març, va analitzar també el docu-
ment marc esmentat. De la seva banda, l’ACUP, en reunió del 5 de març, postula la
urgència en l’adaptació espanyola al procés de convergència europea, i proposa la des-
aparició dels títols actuals per passar cap a un nou model amb un únic títol de grau
comú igual per a totes les titulacions i amb un perfil genèric i alhora professionalitza-
dor. Es deixaria, doncs, per als títols de postgrau l’especialització professional o acadè-
mica, aquesta com a inici de la formació de doctorat. Els títols de grau tindran entre
180 i 240 crèdits europeus, els quals quantificaran la dedicació dels estudiants i no la
càrrega docent dels professors. Tot sembla apuntar que els títols de grau no seran unifor-
mes sinó que uns seran de tres i uns altres de quatre anys en funció de les competències
professionals que els correspongui, però amb la mateixa durada a tot el “territori nacio-
nal”. 

En paral·lel, i d’acord amb el nostre compromís electoral, estem treballant en el Pla
Estratègic de Docència, centrat en el procés de reconversió al sistema europeu dels crè-
dits, és a dir, en el pas cap al sistema d’ensenyament aprenentatge. Intentarem que al
proper mes de maig estigui el treball enllestit per poder presentar-lo al Claustre.

Per acabar els temes més polítics, ara amb relació a Catalunya, l’ACUP segueix la
seva política de coordinar els temes comuns que afecten les universitats públiques de
Catalunya. Per torn, em correspon des del passat 5 de març la presidència de l’Associa-
ció, la qual està treballant per buscar una posició conjunta en la problemàtica ACUP en
relació amb l’AQU i en els problemes de finançament que tenim conjuntament totes les
universitats.

Pel que fa al finançament, poc després del darrer Consell de Govern va arribar la
comunicació de la Generalitat sobre l’import de la subvenció bàsica que correspon a la
URV com a conseqüència de l’aplicació del nou model de finançament. El pes de la URV
en el conjunt del sistema s’ha incrementat, i ha passat d’un 7,2% al 7,38%. Aquest dife-
rencial de 0,18 punts és important, perquè suposa un augment de la subvenció en uns
100 milions de PTA per al 2003, increment que es mantindrà en els propers exercicis i
s’augmentarà, perquè enguany només rebem un 40% del diferencial addicional que ens
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correspon. Caldrà mantenir el pes relatiu dins el sistema, que ve condicionat pels alum-
nes d’entrada, els crèdits matriculats pels alumnes en funció de les repeticions d’assigna-
tures, el nombre de titulats i la superfície disponible. Tot i això, algunes de les previsions
del pressupost 2003, les que ja vam dir que eren incertes com a ingressos, com els trams
de docència, les despeses dels tribunals, l’augment de l’1,4% del PAS o el pla d’estabilit-
zació, sembla que ja s’ha confirmat que no les rebrem, encara que a través de l’ACUP
estem fent una reclamació per aconseguir mantenir-les en pressupost. 

En referència a la programació de nous ensenyaments, val a dir que la Junta del CIC
va aprovar la programació per al curs 2003-04. Ens van autoritzar a iniciar els ensenya-
ments d’Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, especialitat Telemàtica, Enginyeria
Tècnica Industrial, especialitat Mecànica, i Psicopedagogia, tots ja sol·licitats després
d’aprovar el mapa d’ensenyaments. Amb aquests nous ensenyaments es podrà seguir la
dinàmica de diversificació que tan bons resultats està donant i es mantindrà el nombre
d’alumnes dels cursos anteriors. Quedava pendent del mapa el primer cicle de Biologia
i el segon cicle de Ciències Actuarials i Financeres, aquest darrer ajornat per voluntat
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, que considera millor iniciar-lo
el curs acadèmic següent.

Pel que fa al primer cicle de Biologia, l’equip de govern va considerar que, vista la
revisió del mapa d’ensenyaments i l’homologació del títol de Biotecnologia per part del
MECD, s’havia de canviar la sol·licitud inicial i en lloc del primer cicle de Biologia era
millor demanar l’ensenyament de Biotecnologia. Tot i els nostres arguments i la voluntat
de programar aquest ensenyament per al curs 2004-05, la Conselleria no va voler aten-
dre les nostres raons, per dificultats econòmiques segons justifica, i no en va autoritzar
la posada en marxa. Ha accedit, però, que s’imparteixi a la UAB i a la Universitat de
Vic. És una mala notícia perquè aquest ensenyament, amb clares perspectives de futur,
era important per a l’estructuració acadèmica de la URV i per a l’estratègia de diversifi-
cació i captació d’alumnes que estem seguint. Caldrà continuar insistint per aconseguir-
ho en properes discussions de programació, ara relativament paralitzada per la perspec-
tiva política actual, força incerta quant a quin partit assumirà el Govern en els propers
mesos. Reprendrem l’estudi quan el Govern retorni la discussió sobre la nova progra-
mació.

Durant aquest període s’ha hagut de decidir el nombre de places de nous alumnes
per al curs acadèmic vinent. La nostra proposta, que ja ha aprovat el CIC, és la de pas-
sar Empresarials a 160 places, Dret a 125 i Enginyeria Química a 60; la resta es manté
igual que el curs anterior. 

El curs vinent la Universitat Ramon Llull començarà el primer curs d’Enginyeria al
Col·legi la Salle a Sescelades, un primer curs conjunt d’Informàtica i Telecomunicació,
amb 50 places, que serà impartit pels mateixos professors de la Salle Bonanova i en part
amb semipresencialitat. El nostre punt de vista és que no afectarà la captació d’estudi-
ants i que, en tot cas, esperonarà la nostra activitat per millorar encara la tasca que fem
des de l’ETSE.

Pel que fa a recerca, a la convocatòria de xarxes d’excel·lència del FIS, dintre de la
xarxa de centres, la URV participa en dues, i dintre de la xarxa de grups, la FMCS parti-
cipa en dues i els hospitals universitaris, en d’altres.

S’ha obert la convocatòria del programa Ramón y Cajal per al 2003.
Està en estudi la creació de beques postdoctorals des de la FURV, en paral·lel amb

les beques predoctorals.
El rector esmenta el monogràfic sobre la investigació a Catalunya que es publicarà a

Scientific American. S’han contractat dues pàgines per a la URV.
A la reunió del Patronat de l’Institut Català d’Investigació Química es va aprovar el

pressupost de l’any 2003. També es va informar del procés de captació i selecció de
científics, que ha seguit dues vies paral·leles, en premsa i revistes especialitzades,
seguit d’un procés de selecció realitzat per un comitè internacional (vuit persones). Res-
ten algunes àrees no cobertes.

A la reunió del Consorci de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica es van aprovar
el pressupost 2003 i el programa de captació d’investigadors.

Pel que fa al PIR, hi haurà dues convocatòries: una anual per a infraestructures de
menys de 10 milions i una altra bianual per a les institucions. La d’institucions serà
l’any vinent.

El MECD convocarà ajuts específics per a doctorats de ciències humanes i socials.
Es prepara a Madrid l’estatut del becari. Els becaris tindran Seguretat Social però

sense reconeixement de la relació laboral a efectes d’atur. Això implicarà un increment
d’un 20% de despesa. Per acollir-se a aquest sistema, s’hauran d’inscriure en el registre
de becaris. Les convocatòries de totes les beques, incloses les d’empreses privades,
hauran de reunir els requisits següents: convocatòria pública, salari mínim, tribunal de
selecció, etc.
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Pel que fa a la transferència, cal fer esment de la iniciativa per crear un Centre Tec-
nològic de la Indústria Química, com a col·laboració entre l’AEQT i la URV. D’altra
banda, Enresa també vol crear el seu centre tecnològic, i està interessada en la col·labo-
ració de la URV com a universitat de referència al territori.

La URV també participa en el projecte Tecnoparc, que impulsa l’Ajuntament de
Reus. Està en estudi i en converses la definició del parc científic i tecnològic de Sescela-
des. De tota manera, la URV ja participa en la xarxa de parcs de Catalunya.

Cal destacar la feina per aclarir la continuïtat dels centres d’innovació si es conver-
teixen en empreses segons l’acord del darrer consell de govern. De moment el CIDEM
ha concedit sis mesos de pròrroga. 

A l’apartat de l’extensió universitària el rector destaca la posada en marxa d’una
aula de debat, que s’encarregarà al Sr. Maties Vives. 

Finalment, el divendres 14 les universitats catalanes organitzen una acte contra la
guerra al Paranimf de la UB. Igualment, la URV s’adhereix al manifest impulsat des de
la CRUE. 
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Disposicions

1  S’aprova el tancament del contracte programa entre la URV i el DURSI
(fase 2002).

CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA URV I EL DURSI (FASE 2002)

CONTRACTE PROGRAMA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE LA URV (2002-05)

Intervenen
Per part de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr. Andreu Mas-Collell, 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, rec-
tor, 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 2002-05 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, El rector El president del Consell Social
Recerca i Societat de la de la Universitat Rovira i Virgili de la Universitat Rovira i Virgili

Informació de la Generalitat
de Catalunya

PREÀMBUL

La URV entra el 2002 en una tercera etapa pel que fa a la signatura de contractes pro-
grama per a la millora de la qualitat amb la Generalitat de Catalunya. En el primer con-
tracte, signat l’any 1997, l’estratègia principal del compromís fou el Pla Estratègic de
Qualitat, aprovat l’octubre del 1998. Quant al Contracte programa 2000-01, l’esforç de la
Universitat es va traduir en l’aprofundiment en els bons resultats de la progressiva implan-
tació de la cultura de la qualitat, l’avaluació i la rendició de comptes en tots els àmbits de
la universitat: la docència, la recerca, la transferència, la gestió i l’extensió universitària.

El desenvolupament d’accions per a la millora de la qualitat dutes a terme l’any 2002
constitueixen la primera fase del Contracte programa signat entre la Generalitat de
Catalunya i la URV pel període 2002-05. La necessitat prèvia de desenvolupar el nou
model de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes va condicio-
nar la divisió en dues fases diferenciades d’aquest tercer Contracte programa: la fase
2002, corresponent a un Contracte programa de transició, i la fase 2003-2005, per a la
qual es mantindran els eixos i objectius generals acordats per al conjunt del període.

Quant al desenvolupament de les accions compromeses per la fase 2002 del Con-
tracte programa 2002-05, la valoració des de la URV és del tot positiva, ja que s’han
complert els objectius acordats. El resultat ha estat fruit de la continuació de l’esforç de
millora de totes les parts implicades de la Universitat i de l’Administració. L’acord ha
estat valorat mitjançant indicadors qualitatius, per una banda, i quantitatius, per l’altra.
La presència d’aquests darrers està sent cada cop més accentuada i es vol establir com
un dels instruments d’avaluació principal en la propera fase.

Com s’esmentava en l’apartat 8 del Contracte en referència als mecanismes de
seguiment i revisió, “la URV es compromet a elaborar una memòria valorativa de cada
un del anys de durada del contracte, que inclogui les actuacions i activitats realitzades
relacionades amb els objectius de millora de la qualitat establerts en el Contracte pro-
grama, 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 URV”.

Aquest compromís es concreta en la presentació de dos documents. En el primer es
presenten les accions desenvolupades per cada un dels dotze objectius que es van
agrupar en quatre eixos. Consisteix en una breu descripció de l’actuació realitzada,
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amb un breu apartat referent als recursos econòmics associats a aquesta fase del Con-
tracte programa. També es presenta una taula resum de l’acompliment, així com una
relació dels acords presos per òrgans de la URV relacionats amb les accions. En el
segon document s’annexa tota la informació sobre l’execució de cadascuna de les actu-
acions (dos volums).

En definitiva, la tasca duta a terme l’any 2002 per part de la comunitat universitària,
juntament amb els òrgans de govern de la URV, cal valorar-la molt positivament.

Lluís Arola i Ferrer
Rector

PART A. MEMÒRIA D’ACTUACIONS

En les pàgines següents es presenten, agrupades en quatre eixos i dotze objectius, les
accions desenvolupades en la fase 2002 del Contracte programa 2002-05. Per cada
actuació se’n fa una descripció breu i una valoració de la seva contribució a la millora.
També es presenta un resum que descriu l’acompliment final de cadascuna de les acci-
ons i, en una documentació annexa, s’aporten els continguts detallats referents a la rea-
lització de les diverses accions.

EIX 1. FORMACIÓ I PROCÉS D’APRENENTATGE

Objectiu 1: adequar l’oferta docent a les necessitats de la societat i l’estratègia 
de la URV

1.1 Establir les línies directrius d’ordenació acadèmica

Des de l’any 2000 s’han anat aplicant a la URV uns criteris de revisió de plans d’estudis
en el marc de les disposicions legals vigents en el seu moment que es basaven en crite-
ris de qualitat docent marcats en la planificació estratègica de la URV.

Tanmateix ens trobem ara en unes circumstàncies d’incertesa arran del procés de
convergència europea, per una banda, i de la possible aplicació de sistemes d’acredita-
ció d’abast espanyol i europeu, per l’altra. Per aquest motiu no s’està aprofundint en el
procés de revisió de plans d’estudis engegat l’any 2000 i, en canvi, se centren els
esforços a establir les bases generals que haurien d’inspirar l’ordenació acadèmica de la
URV, abans d’adaptar els criteris de revisió a les noves directrius que pugin sorgir.

Els objectius generals de la nova ordenació acadèmica, els requeriments i les carac-
terístiques dels plans d’estudis es detallen en el document que s’annexa.

1.2 Desplegar el pla d’acció del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV

L’objectiu principal de la Fundació URV és fomentar les relacions entre la Universitat
Rovira i Virgili, la societat i l’entorn socioeconòmic, fomentar la recerca i la formació
continuada i canalitzar la transferència de coneixements i tecnologia de la Universitat
Rovira i Virgili.

El Pla de Formació Permanent 2002 del Centre de Formació Permanent de la Funda-
ció URV ha treballat en l’àmbit de la formació continuada per adaptar-se a les necessi-
tats de les persones i el context socioeconòmic, posant en marxa més de 50 accions.
D’entre totes, n’hi hagut tant de desenvolupament de la gestió del Pla com d’implanta-
ció de cursos.

1.3 Incrementar l’oferta de formació continuada

En la línia de l’acció anterior, la Fundació URV ha impulsat l’oferta de cursos, fet que
ha repercutit en un increment molt significatiu del nombre. Quant a postgraus, el curs
2001-02 se n’han ofert 22, dels quals 12 han estat màsters.

1.4 Adaptar l’oferta de titulacions pròpies a la demanda

La Universitat, en la seva vocació de servei a la societat, ha de treballar per mantenir
una oferta de titulacions adaptada a les necessitats que s’hi presenten. I és en l’àmbit de
les titulacions pròpies, entre d’altres, on pot incidir en aquest aspecte.

Tenint en compte aquesta reflexió s’observa, en concret, que l’interès per la cura del
medi ambient s’ha incrementat de manera significativa en els darrers anys. La raó prin-
cipal és la necessitat d’un desenvolupament sostenible a tots els nivells i tots els sectors
de qualsevol activitat que comporti riscos ambientals. 

Aquest plantejament ha conduït la URV a oferir dos nous títols propis el curs 2002-
03 relacionats amb aquest àmbit, considerant que són una necessitat d’especialització.
L’un, el graduat superior en Tecnologies del Medi Ambient, respon a la voluntat d’apli-
car la tecnologia per tractar els residus produïts així com la minimització. Quant al gra-
duat superior en Dret Mediambiental, ofereix la possibilitat d’accedir a una formació
no generalista aplicable a l’hora de vertebrar, des del punt de vista legal, l’activitat del
medi ambient.
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Objectiu 2: desenvolupar una docència de qualitat orientada a garantir el 
progrés acadèmic dels alumnes i l’adequació dels aprenentatges a les 
necessitats de la societat i les persones

2.1 Elaborar el Pla Estratègic de Docència

L’avantprojecte del Pla Estratègic de Docència és una iniciativa duta terme com a res-
posta a les evolucions externes de l’educació superior, la necessitat interna de convertir
els alumnes de la Universitat en el centre de l’acció i la voluntat de tenir un model edu-
catiu propi.

Actualment, assolit l’objectiu d’elaborar l’avantprojecte del Pla Estratègic de Docèn-
cia, s’està desenvolupant per tal d’obtenir el document definitiu. Aquest plantejament
permetrà visualitzar el posicionament de futur de la URV en la docència de pregrau.

2.2 Augmentar l’ús de les TIC en la docència

Amb el projecte URV @ prop, l’equip de govern va impulsar l’any 2000 una política
d’implantació de les noves tecnologies, amb els objectius d’apropar els serveis a la
comunitat universitària, apropar la URV a la societat i apropar la docència a casa i/o la
feina. En aquest darrer objectiu descansa, sobretot, la producció de continguts docents
concebuts especialment per aprofitar els avantatges de les noves tecnologies, així com
la utilització per part dels seus destinataris, els estudiants. 

Durant el curs 2001-02 el nombre d’alumnes que han cursat assignatures conside-
rades virtuals i el de professors que s’han donat d’alta com a usuaris del campus virtual
s’ha comportat mostrant una tendència positiva, ja que han passat de 206 a 400 els
alumnes, i de 675 a 900 els professors.

2.3 Fomentar els projectes d’innovació i millora docent

En el marc del projecte URV @ prop, esmentat en el punt 2.2, i amb el suport del Servei de
Recursos Educatius com a instrument impulsor de l’ús de les tecnologies de la informació i
comunicació en docència, es van convocar ajuts per incorporar les TIC a la docència. 

En total s’atorgaren 30.000 euros distribuïts entre quinze projectes que han contri-
buït a millorar la qualitat de la docència.

Objectiu 3: millorar l’orientació i el suport als estudiants abans, durant i 
després de l’estada a la URV

3.1 Incrementar les accions de divulgació de l’oferta docent 

En un context de creixent competitivitat entre universitats, a més de tenir una oferta
d’ensenyaments adient i uns plans d’estudis ben dissenyats, una bona difusió de l’oferta
per arribar al públic potencial es converteix en un element de notable importància. 

Durant el curs 2001-02 s’ha continuat concretant aquesta divulgació en forma de
xerrades a centres de secundària i promoció de l’oferta docent a fires i salons dedicats a
l’ensenyament. Aquestes accions han incrementat més d’un 20% respecte a l’any ante-
rior, i contribueixen a incentivar la demanda de les titulacions que ofereix la URV
posant de manifest un conjunt diferencial de motius per estudiar en aquesta universitat.

3.2 Avaluar l’impacte de les accions de divulgació de l’oferta docent

Les accions de divulgació que s’han esmentat formen part d’una estratègia de difusió
per donar a conèixer els ensenyaments i el funcionament general de la URV. Per avaluar
els resultats d’aquesta tasca i poder millorar les accions fetes, s’ha realitzat una
enquesta als alumnes que es van matricular per primer cop el curs 2002-03, en què els
van preguntar pels motius de la seva tria, per la informació rebuda a l’hora de prendre
aquesta decisió i per la seva percepció de la URV, entre altres qüestions.

Amb aquesta enquesta s’ha establert la base per dur a terme una anàlisi de
l’impacte dels instruments de captació que s’estan aplicant i poder incidir en els aspec-
tes que contribueixen més a l’increment de la demanda dels estudis de la URV.

3.3 Fomentar la creació dels grups de treball secundària-Universitat

Continuant el reforç de la relació de la Universitat amb els centres i professors de
secundària, per tal de treballar en els àmbits en què cal que intercanviïn experiències i
informació, s’han creat nous grups de treball secundària-Universitat. La interacció
cerca la millora del rendiment acadèmic, la coordinació de la transició a la Universitat
i l’orientació als alumnes que volen accedir-hi. Concretament han estat dos grups: el de
biologia i el de filosofia.

La tasca realitzada per aquests grups ha contribuït, i ho ha de fer més significativa-
ment en el futur, a la integració acadèmica dels estudiants a la Universitat.

3.4 Implicar els centres de secundària en la Setmana de la Ciència

Durant l’edició de la Setmana de la Ciència del curs 2001-02 es van presentar, com es
féu en la resta d’edicions, una mostra dels treballs dels grups de recerca de la Universi-
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tat, corresponents als àmbits de les humanitats, ciències socials, ciències de la salut i
ciències experimentals. En aquesta edició es van programar visites per als estudiants de
secundària per tal d’apropar els resultats científics a aquest col·lectiu així com pro-
moure el seu interès pels estudis oferts per la URV.

3.5 Fomentar la divulgació científica a secundària

Amb un objectiu semblant al del punt anterior, durant el curs 2001-02 s’han programat
conferències de diverses temàtiques científiques en instituts. Han estat un total de 20 xer-
rades que han introduït el món de la investigació i els resultats als alumnes de secundària.

Objectiu 4: fomentar l’ús de la llengua catalana i el coneixement les llengües

4.1 Obtenir informació sobre l’ús de la llengua catalana a la URV

La política lingüística de la URV ha estat i està lligada al territori i a la circumstància
històrica en què ens movem, conscients que la llengua, a més d’un vehicle de comuni-
cació, constitueix un valor cultural i social que la Universitat ha de tenir en compte. 

Durant l’any 2002 s’ha treballat per detectar la situació actual del català a la URV
elaborant l’informe sobre l’ús de la llengua catalana a la URV. Aquest estudi s’inclou en
una iniciativa comuna en totes les universitats de l’Institut Joan Lluís Vives per conèixer
els usos de la llengua en els diferents àmbits de la docència.

La conclusió principal de l’estudi és que es pot afirmar que el català és la llengua
més utilitzada a la URV en les diverses situacions docents i, concretament, dos de cada
tres professors i professores l’utilitzen per comunicar-se a l’aula. Aquest domini, però,
disminueix quan l’ús de la llengua és escrit.

Al mateix temps també s’han elaborat uns indicadors d’ús de la llengua catalana
amb l’objectiu de poder fer un seguiment a partir d’ara de la situació diagnosticada.
Aquests indicadors han estat definits i tenen un calendari d’aplicació.

4.2 Fomentar la normalització de la llengua catalana en l’àmbit universitari

Els cursos de llengua catalana estan ja consolidats quant a l’oferta de formació general
(els nivells A, B, C i D) i s’està potenciant la de caire específic, per tal d’adaptar-se a les
diverses necessitats dels col·lectius universitaris. Així doncs, el nombre global de parti-
cipants ha anat incrementant any rere any, i cal esmentar que, juntament amb l’anglès,
el català és la llengua amb més oferta de cursos del Servei Lingüístic.

4.3 Impulsar les terceres llengües en ensenyaments de primer i segon cicle 

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar l’any 2000 un programa con-
junt d’actuació interuniversitària adreçat a promoure el coneixement de terceres
llengües, l’objectiu del qual és, pel que fa a l’alumnat, que tot estudiant que es graduï
domini un mínim de tres idiomes. Relacionat amb aquest impuls de les terceres
llengües en ensenyaments de primer i segon cicle, hi ha els ensenyaments en què és un
requisit el fet de conèixer una llengua estrangera a l’hora d’accedir-hi.

A la URV la promoció de l’ús de les terceres llengües s’ha expressat l’any 2002 per
mitjà de la recentment implantada diplomatura en Turisme, en la qual el fet de conèixer
una llengua estrangera és un requisit a l’hora d’accedir-hi. Els detalls del nivell neces-
sari per començar aquesta titulació i l’assoliment d’uns coneixements determinats en
acabar es detallen a la memòria d’implantació.

EIX 2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I CONEXEMENTS

Objectiu 5: incrementar la qualitat dels doctorats i el nombre de doctors

5.1 Potenciar el reconeixement extern de la qualitat 

En contextos en què la recerca, el desenvolupament i la innovació tenen un pes impor-
tant, els estudis de doctorat configuren un instrument clau, atès que formen el gruix de
capital humà que genera, qüestiona i fa progressar el coneixement. Al mateix temps, el
reconeixement que reben aquests estudis fa que esdevinguin sovint un element que
genera capacitat d’atracció d’alumnat i professorat d’arreu. 

Precisament, en pro d’aquest reconeixement, el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esports (MECD) va convocar beques i ajuts per afavorir la mobilitat del professorat uni-
versitari i alumnes de tercer cicle en els programes de doctorat de les universitats
públiques. Aquesta convocatòria pretenia millorar la qualitat docent i investigadora
dels programes de doctorat.

En la convocatòria del 2002, tres dels doctorats de la URV van rebre aquesta ajuda:
el doctorat de Llenguatges Formals i Aplicacions, el de Nutrició i Metabolisme i el de
Química en Processos i Productes Industrials.

5.2 Avaluar els doctorats segons el model de qualitat de la URV

La URV es planteja el doctorat com un element estratègic en la societat del coneixement i
per aquest motiu l’any 2001 va optar per desenvolupar una política de doctorat de qualitat.
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El model de doctorat establert consta d’uns indicadors de qualitat i uns criteris de
valoració consensuats que permeten desenvolupar l’aplicació del model per arribar a
definir una mapa de doctorats de la URV.

Després d’avaluar els dinou programes de doctorat de la URV, es va obtenir una mit-
jana de puntuació de tots de 7,4 sobre un total de 10 punts. 

5.3 Realitzar les jornades doctorals anuals de l’àmbit català a la URV

El darrers anys ha quedat cada cop més manifest que el problema de la inserció profes-
sional també afecta els universitaris que assoleixen el doctorat. Per tal de contribuir a
resoldre aquesta situació, s’han organitzat les terceres Jornades Doctorals entre totes les
universitats públiques catalanes, amb la col·laboració del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació (DURSI).

Amb aquestes Jornades es pretén millorar la inserció laboral dels estudiants de doc-
torat comprenent el món professional.

5.4 Impulsar la internacionalització dels programes de doctorat

En una línia d’assoliment de reconeixement extern de programes de doctorat semblant
a l’exposada en el punt 5.1, el DURSI concedeix ajuts per a doctorats, en el marc del
programa per impulsar la International Graduate School of Catalonia. Aquests ajuts es
concreten en beques a estudiants estrangers del programa i suposen un reconeixement
oficial als programes de doctorat en llengua anglesa.

En la convocatòria de l’any 2002 el programa Química i Enginyeria de Processos de
la URV va obtenir ajuts per a quatre becaris.

5.5 Fomentar la incorporació de doctorands estrangers

Un altre indicador de qualitat dels doctorats que contribueix positivament al reconeixe-
ment és el nombre d’estudiants estrangers. El nombre pot ser un dels criteris, entre
altres, per adjudicar ajuts (com és el cas exposat en l’apartat 5.4) i per aquest fet és bo
que la seva presència es fomenti i s’incrementi. A la URV del curs 2000-01 al 2001-02
hi hagut un augment de més del 25%.

Objectiu 6: potenciar la qualitat i la productivitat científica

6.1 Fomentar la competitivitat i l’increment de la productivitat

El nombre de projectes aconseguits en convocatòries competitives inclou els projectes
aconseguits a través del Pla Nacional, el Fons d’Investigacions Sanitàries, els provinents
de la Unió Europea i els d’altres convocatòries diverses. La mitjana dels darrers tres
anys s’ha anat incrementant o mantenint-se, i suposa una presència significativa i cons-
tant en els resultats de les convocatòries competitives de suport científic.

6.2 Incorporar nous investigadors competitius als grups de recerca

El Ministeri de Ciència i Tecnologia (MCYT) convoca el programa Ramón y Cajal amb
l’objectiu d’enfortir la capacitat investigadora dels grups i centres d’R+D incorporant-hi
investigadors qualificats i crear les condicions perquè s’integrin en el sistema espanyol de
ciència.

De la seva banda, la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
(ICREA), convoca el programa ICREA amb l’objectiu de facilitar la progressiva consoli-
dació del col·lectiu d’investigadors i científics arrelats a Catalunya, contractant investi-
gadors que treballaran integrats a grups de recerca. 

Els grups de recerca de la URV han treballat activament per aconseguir investiga-
dors d’aquests dos programes, i han obtingut uns resultats els anys 2001 i 2002 força
positius (13 investigadors cada any).

6.3 Assolir una participació elevada en el VI Programa marc

Les polítiques de les administracions van canviant i el marc de recerca s’europeïtza. Un
dels canvis externs que s’estan produint és la reorientació dels àmbits prioritaris de
recerca, fet que es reflecteix en el VI Programa marc europeu.

El nombre d’expressions d’interès formulades pels grups de recerca de la URV l’any
2002 amb la intenció de participar en el VI Programa marc europeu ha estat de més
d’una trentena; s’ha sobrepassat l’objectiu establert.

Objectiu 7: promoure la transferència associada a la recerca i orientada a la 
innovació i la cultura de l’emprenedoria entre la comunitat universitària

7.1 Establir un marc de referència per desenvolupar el projecte Parc Científic

Des de finals dels vuitanta, els parcs científics i tecnològics s’han consolidat en el món
desenvolupat com a elements clau per al desenvolupament regional, l’aplicació de
noves tecnologies a les empreses i la creació de petites i mitjanes empreses basades en
aquestes noves tecnologies. Actualment hi ha uns 800 parcs a tot el món, majoritària-
ment als EUA, a Europa i al sud-est asiàtic. A Espanya n’existeixen una vintena. 

Núm. 1



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 200314

Tots els parcs científics i tecnològics neixen de la interacció entre la universitat, les
administracions públiques més properes i les empreses, i són el resultat d’una voluntat
política per gestionar el coneixement en benefici del desenvolupament econòmic local.

Així doncs, la necessitat que té el sector productiu de potenciar la recerca, el desen-
volupament i la innovació, la conveniència d’atreure altres activitats productives basa-
des fonamentalment en el coneixement i la innovació juntament amb la disponibilitat
d’uns recursos considerables dedicats a la generació de coneixement, fan especialment
indicada la proposta de creació d’un parc científic i tecnològic a Tarragona, que s’ha
expressat per part de la URV mitjançant l’avantprojecte de creació del parc científic.

7.2 Potenciar l’apropament dels grups de recerca a les empreses

Els tècnics d’universitat-empresa tenen la funció de crear lligams entre la universitat i el
món empresarial. Tenen assignades diverses tasques, entre les quals l’atenció als clients,
empreses principalment, és una de les més significatives. La seva dedicació està orien-
tada a la promoció, la gestió de contractes i la d’ajuts, i exerceixen d’enllaç entre els
grups de recerca (en el marc de la Fundació URV) i les empreses.

El tècnic d’enllaç treballa per a la millora contínua de la qualitat i per a la satisfac-
ció de totes les parts implicades en els processos de relació entre la Universitat, el món
productiu i l’administració.

La funció dels tècnics d’enllaç, més enllà de la merament comercial, consisteix, per
tant, a identificar oportunitats de negoci i comprendre els condicionants de tot tipus
que intervenen en el cas plantejat pel client. 

Aquesta figura s’ha potenciat amb la contractació de nou personal que duu a terme
aquestes tasques.

7.3 Definir el futur dels centres d’innovació de la URV

Els centres d’innovació, creats per iniciativa del Centre d’Informació i Desenvolupa-
ment Empresarial (CIDEM), són elements significatius de la transferència de la URV. Són
centres dedicats principalment a la recerca i al suport tecnològic a les empreses.

Per tal d’adaptar aquestes estructures a la dimensió que han anat adquirint amb el
temps, així com definir la dedicació i finançament del personal, se’ls ha donat la possi-
bilitat d’adquirir personalitat jurídica pròpia, en cas que faci més de tres anys que for-
min part de la xarxa d’Innovació Tecnològica (IT). 

La URV, però, seguirà donant suport al CITEE (Centre d’Innovació Tecnològica en Engi-
nyeria Electrònica), SIMPPLE (Sistemes Intel·ligents i Modelatge de Processos de Producció i
de Logística a l’Empresa), CREVER (Centre d’Innovació Tecnològica en Revalorització
Energètica i Refrigeració ) i DINAMIC (Descobriment, Innovació, Nous Avenços i Millores
per a la Implantació de la Competitivitat i la qualitat) a través de la participació en els nous
ens jurídics que es creïn, resultat de la nova definició que s’ha optat per donar-los.

7.4 Introduir la cultura de l’emprenedoria en l’alumnat

La proposta estratègica respecte als estudis de doctorat de qualitat de la URV valora, en
aquells àmbits científics que tingui incidència, les actuacions d’inserció dels doctors en
el món laboral (temps de recerca a empreses i institucions, programa Incorporació de
Doctors a Empreses, etc.). Alhora, considera els coneixements sobre el procés d’innova-
ció empresarial i emprenedoria com una de les actituds i capacitats necessàries dels
doctorands en acabar la tesi doctoral.

Per promoure aquestes habilitats dels doctorands s’han ofert cinc assignatures trans-
versals d’emprenedoria de doctorat, impartides en tretze programes diferents, nombre
que s’havia establert com a objectiu per a l’any 2002.

D’altra banda, també s’ha incidit en aquesta qüestió amb les Jornades sobre Emprene-
doria, organitzades per la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona
(CEPTA), l’Ajuntament de Reus i la URV, que van tenir lloc al mes de desembre de 2002.

EIX 3. ACCIÓ TERRITORIAL I INTERNACIONAL

Objectiu 8: esdevenir un agent clau per al desenvolupament territorial obrint la 
Universitat als ciutadans de l’entorn

8.1 Analitzar l’impacte territorial de la URV

En el marc de la celebració dels deu anys de la URV, s’ha revisat l’acompliment dels seus
propòsits fundacionals. Aquesta anàlisi s’ha plantejat en el vessant de l’adequació de
l’oferta d’ensenyaments i de la seva qualitat, en la de capacitat de generar coneixement i
transferir-lo a la societat i, finalment, en la d’actuar com a motor de progrés del territori.

El fruit d’aquesta tasca ha estat la visualització rigorosa i científica dels resultats de
la presència de la URV a les ciutats de Tarragona i Reus, i dels seus efectes a les comar-
ques tarragonines, tant des del punt de vista del desenvolupament territorial com de
l’impacte econòmic i social.
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Les conclusions de la realització de l’estudi que es va proposar indiquen que s’ha
avançat notablement en l’impacte de la URV en el territori, però la societat i la universi-
tat no interaccionen, encara, del tot satisfactòriament, i caldria un contracte programa
social entre ambdues.

8.2 Impulsar la comunicació científica

La capacitat que té la investigació de la Universitat de generar coneixement pot ser, en
alguns casos, poc valorada si no s’acompanya d’una difusió adequada. És per això que
la generació de la informació científica hauria de ser el primer esglaó d’una sèrie
d’accions ordenades per contribuir a la màxima expansió d’aquest coneixement.

Amb l’objectiu de sistematitzar el procés de comunicació científica s’ha elaborat el
Pla de Comunicació Científica, que inclou diverses fases a partir de la generació de la
informació: identificació, selecció, priorització, elaboració, selecció dels mitjans de
comunicació i, finalment, publicació.

8.3 Crear instruments de comunicació institucional

Un dels instruments de comunicació institucional que contribueix significativament a la
comunicació interna és la revista digital, que la URV ha posat en marxa com a eina d’apro-
pament dels òrgans de govern i la comunitat universitària. Aquesta publicació en xarxa
afavoreix la cohesió interna i el sentit de pertinença a la institució, basant-se en la transpa-
rència i la tramesa ràpida de la informació dels acords i fets rellevants de la universitat.

Un segon vehicle de comunicació institucional és el llibre de prestigi de la URV
que, editat en versió trilingüe, explica el present i el futur d’una institució complexa i
dinàmica des de la perspectiva dels deu anys de vida. Els objectius d’aquesta publica-
ció són presentar la Universitat, ser una eina de comunicació amb l’entorn i informar
aquells qui s’interessen per la URV.

Objectiu 9: potenciar la dimensió internacional de les activitats de la URV i la 
progressiva adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior i de Recerca

9.1 Impulsar accions de comunicació interna del procés d’harmonització 
europeu

Tal com s’ha exposat en diversos punts, la convergència entre els sistemes d’educació
superior és un fet pel qual s’està treballant des de diversos àmbits (docència, recerca,
transferència, etc.) i el seu objectiu és el de facilitar als titulats la integració al mercat
laboral sense fronteres.

Des de la URV s’ha promogut la informació i el debat sobre aquesta qüestió en la
sessió Cap un Espai Europeu d’Educació Superior, on el personal docent i investigador
ha tingut oportunitat de fer les seves aportacions amb relació al procés d’harmonització
europeu. Es va preparar un programa detallat i una documentació exhaustiva per facili-
tar la tasca dels participants.

9.2 Incrementar la mobilitat del estudiants de pregrau de la URV

La mobilitat acadèmica de l’alumnat continua sent, sens dubte, un dels eixos estratègics
de la política docent. Els seus dos eixos impulsors són, en primer lloc, la política de la
Unió Europea en el procés d’harmonització de l’educació superior i, en segon, la polí-
tica estatal del districte obert. L’intercanvi acadèmic ha de suposar per a l’alumne la
compatibilitat efectiva de l’aprenentatge que assoleixi en una altra universitat i per això
la tutorització d’aquest procés és clau. Per aquest motiu es reforça la figura del coordi-
nador de mobilitat.

Aquestes iniciatives han contribuït positivament a incrementar els alumnes de la
URV que s’han mobilitzat cap a altres universitats els cursos 2000-01 i 2001-02.

9.3 Incrementar els alumnes de pregrau mobilitzats cap a la URV

En el marc dels programes universitaris de mobilitat internacional s’han establert relacions
per rebre estudiants estrangers. Per tal de facilitar aquest procés existeixen diversos docu-
ments i accions d’integració: les guies informatives, la guia pràctica de la URV, l’increment
dels cursos de català per a no catalanoparlants o el curs d’introducció a la URV. Així doncs,
el nombre d’estudiants acollits i la seva evolució es poden considerar força satisfactoris.

EIX 4: QUALITAT, GESTIÓ I RECURSOS HUMANS

Objectiu 10: impulsar el canvi de model organitzatiu i millorar els sistemes 
transversals de direcció estratègica

10.1 Analitzar els condicionants i requeriments del nou model d’universitat

La URV s’ha plantejat un canvi organitzatiu per diversos motius: el nou marc legislatiu,
la revisió necessària després de deu anys de funcionament, la millora de l’eficiència
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dels processos, els reptes de futur i l’adaptació als escenaris que es presentaran d’ara en
endavant en l’educació superior.

En aquest context, es va aprovar la proposta de creació d’una comissió del Claustre
per estudiar el nou model organitzatiu, que ha establert una visió general de les carac-
terístiques que hauria de tenir aquest nou marc organitzatiu. Des d’una perspectiva més
específica, ha descrit també com haurien de ser els àmbits de govern i direcció, campus
i estructures corporatives, organització docent, recerca i recursos humans. 

10.2 Desenvolupar el programa 2002-03 d’avaluació de la qualitat dels 
ensenyaments

En el marc del II Pla Estatal d’Avaluació de la Qualitat de les Universitats i amb el suport
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, s’han continuat des-
envolupant els programes d’avaluació de la qualitat dels ensenyaments.

En general, el procés d’avaluació es valora positivament. Ha suposat una aportació
molt important per als processos de reflexió interna iniciats en totes les titulacions i una
participació activa de tots els col·lectius implicats en el procés. Les avaluacions progra-
mades per enguany s’han finalitzat.

Quant al programa d’avaluació d’ensenyaments de la URV 2001, s’han finalitzat les
avaluacions de Ciències Empresarials i Infermeria Verge de la Cinta (primer centre ads-
crit que s’ha avaluat). Pel que fa al programa 2002-03, s’han iniciat les avaluacions de
l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, de l’Enginyeria Tècnica en Informàtica
Sistemes i de l’Enginyeria Informàtica (2n cicle).

10.3 Seguir desenvolupant els acords anuals centres i departaments

Els plans estratègics de centres i departaments s’han continuat desenvolupant amb els
acords 2001-02 signats entre l’equip de govern i les unitats. Amb l’objectiu d’intercan-
viar la situació dels contractes programa s’han realitzat trobades entre ambdues parts,
en les quals s’ha tractat l’assoliment de les accions pactades amb suport econòmic
(s’han finançat per un import de 300.000 euros) així com l’evolució d’aquelles accions
sense finançament.

Les conclusions extretes de l’informe de seguiment realitzat són, a grans trets, l’arre-
lament de la cultura de la planificació estratègica, l’assoliment majoritàriament satisfac-
tori dels compromisos i les accions implantades per a la millora de la qualitat de la
docència. El nombre d’accions compromeses ha estat al voltant de 600 i, en el moment
de fer el seguiment, el grau d’acompliment mitjà dels acords, es va situar entre el 80 i
85%.

10.4 Desenvolupar el sistema d’informació corporativa

Tant des del punt de vista general (avaluació de la qualitat, planificació estratègica, con-
tractes programa, rendiment de comptes, etc.) com en els processos orientats als usuaris
(serveis acadèmics als alumnes, captació, processos d’ensenyament-aprenentatge,
investigació, projecció, etc.), les necessitats actuals d’informació són molt rellevants. En
visió de futur, aquestes necessitats d’informació i la qualitat que tinguin esdevé un ele-
ment clau per conèixer primer i respondre després als reptes que la URV té plantejats.

Amb l’aprovació del sistema d’informació corporativa es vol marcar un camí per
implantar de manera consistent i progressiva els sistemes d’informació: generar una
visió compartida del que són, conèixer-ne el punt de partida actual, guiar-ne el desen-
volupament i concretar-ne el pla d’actuacions per al 2003.

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

11.1 Implantar punts d’informació universitària

Els punts d’informació universitària (PIU) tenen principalment la funció d’atendre els
membres dels diversos centres on es troben ubicats (estudiants, personal acadèmic i
personal d’administració i serveis), així com el públic en general, pel que fa a les activi-
tats pròpies del centre i les d’àmbit general de la URV.

Durant l’any 2002 s’han posat en marxa vuit d’aquests punts d’informació, amb la
intervenció de diverses àrees i serveis de la URV (Àrea de Comunitat Universitària,
secretaries de centre, Servei de Recursos Humans, Servei d’Informàtica). Alhora, les
persones seleccionades han participat en un curs per reforçar el coneixement quant a
protocol, informació bàsica del centre, ofertes d’ensenyaments, serveis complementaris
universitaris, borsa de treball, habitatges i beques de col·laboració.

Amb la implantació del PIU s’ha aconseguit reforçar els sistemes de transmissió de
la informació de la URV als usuaris de tots els àmbits.

11.2 Desplegar el Pla de Millora del Servei de Biblioteca
L’informe final d’avaluació del Servei de Biblioteca proposava intervencions puntu-
als prioritzades per enfortir el Servei. Com a continuació d’aquest procés el Pla de
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Millora del Servei de Biblioteca indica eixos, objectius i accions que, prioritzats en
el temps, comportaran un conjunt de millores en benefici dels usuaris i del mateix
servei.

Abans d’iniciar-se el procés d’avaluació del Servei de Biblioteca, i també durant i
després de la seva realització, ja s’havien activat un conjunt de mesures, moltes de les
quals va recomanar l’informe final d’avaluació. A més, durant l’any 2002 se n’han
engegat fins a deu, la majoria de les quals corresponen a dos dels objectius de
millora: perfeccionar els processos de gestió i incrementar la qualitat dels serveis
actuals.

11.3 Desplegar el Pla de Seguretat i Higiene

La programació de reforma, ampliació i millora d’infraestructures (RAM) 2002 inclou
tres tipus d’actuacions. En primer lloc, les destinades a resoldre deficiències identifica-
des en el Pla de seguretat i salut; en segon lloc, les actuacions destinades a solucionar
defectes estructurals dels edificis de la URV, i finalment, s’ha destinat una part de la
inversió prevista a un programa de cofinançament d’obres a criteri de centres i departa-
ments. Els quadres que s’annexen resumeixen totes les mesures correctores necessàries,
assenyalant les dutes a terme l’any 2002.

11.4 Fomentar l’automatització dels processos de gestió acadèmica

Les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) s’han consolidat a la nostra
Universitat com una eina bàsica i imprescindible en el desenvolupament normal de
l’activitat en els diferents àmbits d’actuació: docència, recerca i gestió, i representen un
factor clau de qualitat i eficiència dels processos.

Un àmbit d’aplicació d’aquestes tecnologies és el de l’atenció a l’alumne. L’aprofi-
tament dels avantatges que proporcionen les TIC a l’hora d’interaccionar amb l’alumnat
millora considerablement la qualitat del servei que se’ls proporciona. Un exemple
d’aquesta millora és la posada en marxa de l’automatrícula en dos ensenyaments
homologats de la URV i en un d’adscrit. El resultat de l’experiència ha estat positiva i
s’estudia la possibilitat d’ampliar-ho a altres ensenyaments.

Objectiu 12: desenvolupar una política de recursos humans que respongui als 
objectius de docència, recerca i gestió

12.1 Desenvolupar l’aplicació del pacte de dedicació del personal acadèmic

El pacte de dedicació és un instrument de gestió que té com a finalitats millorar les acti-
vitats i resultats individuals i col·lectius, i afavorir el desenvolupament institucional de
la URV.

Els objectius principals són tres: establir un compromís anual entre el professor i el
departament per a la millora de l’acompliment, assegurar la coordinació de l’acció
individual amb els processos de presa de decisió de les diferents unitats vinculades amb
l’activitat del professor i, finalment, integrar el desenvolupament de les activitats indivi-
duals en un marc de foment de la qualitat dels recursos humans.

La implantació del pacte de dedicació es farà de manera progressiva, durant tres
cursos, a partir del 2002-03. Aquest primer curs s’aplicarà el model bàsic i en el
següent, el model avançat.

12.2 Desplegar el Pla de Formació del Personal Acadèmic

El 2001-2001 ha estat el segon any d’aprovació del Pla de Formació del Personal Aca-
dèmic (PFPA), instrument indispensable per assolir molts dels objectius que es tenen
plantejats: acció tutorial, introducció de les noves tecnologies en la docència, millora
de les metodologies d’aprenentatge, increment de les habilitats de gestió d’informa-
ció, etc. 

L’oferta d’aquests cursos és cada any més gran i la participació va incrementant-se
cada cop més. Es pot considerar que l’oferiment de cursos en àmbits tan diversos com
el coneixement de la URV, la millora de la docència o les metodologies de recerca con-
tribueixen positivament a la qualitat del personal docent, en tots els vessants.

12.3 Desplegar el Pla de Formació del PAS

De forma semblant al personal docent i investigador, la formació del personal
d’administració i serveis també repercuteix en el nivell de qualitat dels serveis que
ofereix la Universitat, si bé des d’una perspectiva més propera a la forma que no pas
al contingut.

És prou evident que la formació en programari informàtic, en procediment adminis-
tratiu o en habilitats de gestió contribueixen a facilitar tot allò que es troba al voltant de
l’oferiment i garantia de la docència, la investigació, l’atenció a l’alumnat i el servei a la
comunitat universitària en general.

Concretament els cursos impartits el 2001-02 han més que doblat els del curs anterior.
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PART B: MEMÒRIA ECONÒMICA

L’ASSIGNACIÓ DE RECURSOS DEL CONTRACTE PROGRAMA FASE 2002

El finançament de la fase 2002 del Contracte programa consta de tres parts: la correspo-
nent a l’acompliment dels objectius de qualitat, la de caràcter específic i, finalment, la
derivada de l’alineament del finançament de la URV amb el nou model de distribució. En
total representa un import d’1.388.925,49 euros, amb un màxim garantit d’1.313.798,99
euros.

El tancament definitiu de les accions compromeses es va realitzar en els darrers
mesos de l’any 2002, fet que ha condicionat la programació i consignació de despeses
a càrrec dels recursos que es deriven de la fase 2002 del Contracte programa 2002-05.

Dels recursos del Contracte programa corresponents a la fase 2002, tal com s’indi-
cava en el document signat, 601.012 euros es destinen a finançar les despeses induïdes
del campus Sescelades. D’altra banda, els recursos del pressupost de la URV de l’any
2003 destinats a millora de la qualitat, a través del desenvolupament de la planificació
estratègica de centres i departaments, són de 300.000 euros.

Quant al finançament que es rebi per l’acompliment de la fase 2002 del Contracte
programa, s’està concretant actualment la proposta de projectes i accions de millora de
la qualitat que en tindran per dur a terme la totalitat o part de la seva execució. Són un
total de 497.231 euros, part dels quals s’està destinant a l’obtenció de l’acreditació del
centre d’ensenyament superior per la metodologia ABET (en l’àmbit de les enginyeries)
o l’elaboració del Pla Estratègic de Docència, entre d’altres.

En finalitzar el 2003, es podrà dur a terme la memòria econòmica, degudament
detallada, de la destinació definitiva dels recursos esmentats.
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2  S’aprova la Normativa d’ordenació acadèmica (NOA).

NORMATIVA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA - CURS ACADÈMIC 2003-2004

La Normativa d’ordenació acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili estableix:
1r Les normes d’organització i competències docents dels òrgans de la Universitat

Rovira i Virgili
2r El pla d’ordenació acadèmica
3r El procediment de seguiment i control de l’activitat del personal docent

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

ARTICLE 1
Els òrgans amb competències docents de la Universitat Rovira i Virgili són els següents:

Òrgans col·legiats
◆ Consell de Govern
◆ Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent
◆ Junta de centre
◆ Comissió Acadèmica d’Ensenyament(s)
◆ Consell de departament

Òrgans unipersonals
◆ Vicerector/a d’Ordenació Acadèmica i Professorat (en endavant VROAP)
◆ Vicerector/a de Docència i Noves Tecnologies (en endavant VRDNT)
◆ Degà/ana, director/a de centre o vicedegà/ana
◆ Director/a de departament

ARTICLE 2
Són competències del Consell de Govern, en l’àmbit de l’ordenació acadèmica:

a) Aprovar l’estructura, la normativa i els plans d’ordenació acadèmica de la Univer-
sitat.

b) Determinar la capacitat dels centres que integren la Universitat.
c) Aprovar els plans d’estudis i controlar-ne el desenvolupament.
d) Totes les altres que la normativa vigent i els Estatuts li atribueixin.

ARTICLE 3
Són competències de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent:

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

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

ARTICLE 4
Són funcions de la Comissió de Docència i Convalidacions:

a) Coordinar l’organització anual dels diferents ensenyaments.
b) Supervisar el funcionament general dels ensenyaments.
c) Racionalitzar i unificar els criteris de les comissions acadèmiques, pel que fa a

convalidació i reconeixement de crèdits, simultaneïtat d’estudis i els trasllats d’expedi-
ents.

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

Govern.

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

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

gats i propis que s’hi imparteixin.
c) Vetllar per la qualitat de la docència i de l’atenció a l’alumnat que s’exerceix en

els centres.
d) Coordinar l’activitat docent i l’atenció a l’alumnat del professorat dels departa-

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

que hi imparteix docència.
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g) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impar-
tirà docència en els ensenyaments del centre.

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

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

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

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

ARTICLE 6
1. Per acomplir les funcions que els són pròpies, els centres han de constituir comis-

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

pot delegar la presidència en un vicedegà/ana o subdirector/a.
3. Cada comissió acadèmica està formada per:
a) Els vicedegans o subdirectors responsables de l’ensenyament o ensenyaments

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

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

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

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

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

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

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

c) Decidir, un cop escoltats els centres, el professorat que exercirà en les matèries
de la seva competència.

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

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

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

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

TÍTOL II. PLA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA

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

ARTICLE 9
L’itinerari de cada ensenyament ha de tendir a ser estable. En els plans d’estudi que
tenen fixada l’organització per períodes, s’ha de seguir estrictament el que està esta-
blert. En la resta de plans, les modificacions han de venir motivades per canvis en
l’estratègia dels centres.

ARTICLE 10
Les comissions acadèmiques dels centres han d’establir l’organització acadèmica de
cada ensenyament, que té la forma clàssica d’horari amb informació sobre cursos,
períodes, grups, subgrups d’horaris teòrics i pràctics, edifici, lloc, assignatures,
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departament, àrea de coneixement. Per a una millor coherència docent i qualitat de
l’ensenyament, es recomana que una mateixa assignatura/grup s’adscrigui a un sol
departament.

Prèviament s’han d’haver acordat:
a) Les assignatures que s’activen.
En el cas de les assignatures optatives es té en compte el factor d’optativitat, que és:
◆ Ciències Empresarials 3 
◆ Química, Administració i Direcció d’Empreses, Dret i Relacions Laborals 2,5
◆ La resta d´ensenyaments 2
Si un cop fixades les assignatures optatives corresponents al nombre de crèdits

previstos els centres volen incrementar l’oferta d’assignatures optatives, ho poden
sol·licitar raonadament, després d’acordar-ho amb els departaments afectats. La
resolució del VROAP s’ha de basar en criteris de disponibilitat de professorat per a
aquest increment i en el nombre previsible d’alumnes, atesa l’oferta global d’assig-
natures optatives a l’ensenyament en qüestió. L’eventual autorització implica
l’ampliació de l’oferta i no la modificació de les programades dins el factor d’opta-
tivitat original.

b) Les assignatures compartides corresponents a diferents ensenyaments/plans
d’estudis que està previst que s’imparteixin conjuntament a la mateixa hora i aula. 

c) Els grups d’activitat (teòrics i les diferents tipologies dels pràctics) necessaris per
impartir les assignatures i que s’ajustaran automàticament al que s’estableix en aquesta
normativa i en els criteris seguits en el document de plantilles. 

d) La distribució dels espais en forma d’aularis.

ARTICLE 11
A l’hora de configurar els horaris, cal tenir en compte, necessàriament, que siguin
coherents des del punt de vista dels alumnes i que resultin tan compactes com sigui
possible, buscant l’aprofitament òptim del temps i l’esforç per part de l’alumne i evitant
fragmentacions de la càrrega lectiva. 

El conjunt nuclear de matèries/assignatures d’un pla d’estudis (troncals, obligatòries
d’universitat i les optatives que el centre identifiqui com a fonamentals) ha de tendir a
configurar un horari estable. Només serà revisable anualment l’horari de les assignatu-
res específiques, de perfil professional i caire més complementari.

L’horari també ha de facilitar l’aprofitament de recursos de professorat. Si en assig-
nar la docència a un professor es comprova que hi ha coincidència horària entre assig-
natures, el departament afectat modificarà l’assignació. Quan això no sigui possible,
tindrà preferència en el manteniment de l’horari el centre al qual es troba vinculat el
professorat. 

Quant a l’organització horària:
◆ Cal tenir en compte que la banda horària disponible és des de les 8 h fins a les 21 h,

i que no hi pot haver classes que fraccionin la unitat de l’hora. 
◆ Les assignatures que tinguin un horari setmanal superior a tres hores (assignatures

quadrimestrals: 6 crèdits; assignatures anuals: 10,5 crèdits) han d’impartir-se, com a
mínim, en tres dies a la setmana, llevat de casos excepcionals que ho justifiquin.

◆ Les assignatures presencials podran impartir fins a un 30% de la càrrega lectiva de
manera no presencial.

◆ Les assignatures que s’imparteixen, totalment o parcialment, de manera virtual o
semipresencial han de ser comunicades al VRDNT; al mateix temps, s’ha de justificar la
càrrega de treball, equivalent als crèdits assignats, de manera que tant per a l’estudiant
com per al professor el pes en crèdits serà el que té fixat l’assignatura.

L’organització acadèmica elaborada per les diferents comissions acadèmiques ha
de ser aprovada per la junta de centre i ratificada per la Comissió d’Ordenació Acadè-
mica i Política Docent, delegada del Consell de Govern.

ARTICLE 12
Els centres també poden proposar assignatures extracurriculars recomanades:

◆ Complements de formació identificats com a necessaris per cursar amb èxit assig-
natures obligatòries o troncals, i que poden ser recomanats als alumnes a través dels
processos de tutoria.

◆ Les que, junt amb itineraris definits, permetin a l’alumne obtenir un diploma d’espe-
cialització de pregrau, ofert explícitament pel centre

En cada cas, la proposta d’assignatures extracurriculars ha d’estar acompanyada
d’una exposició de motius i de les dades de l’assignatura (descriptors, àrea/es de conei-
xement, crèdits, etc.). 

La Universitat també pot incloure assignatures extracurriculars de caràcter general,
que seran aprovades al mateix temps.
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ARTICLE 13
Per definir els grups se seguirà el criteri següent:

1r i 2n cicle
◆ Teoria: 120 alumnes
◆ Problemes, seminaris o pràctiques (no de les especificades a l’apartat següent): 60

alumnes
◆ Pràctiques de laboratori, de camp o pràcticum: 20 alumnes a 1r cicle, i 10 alum-

nes a 2n cicle.
◆ Pràctiques d’hospital amb conveni, treballs experimentals de fi de carrera i pro-

jecte de fi de carrera: 20 alumnes a 1r cicle i 10 alumnes a 2n cicle
Els criteris de l’oferta acadèmica previstos en l’apartat a de l’article 9 i en l’article 10

es corresponen amb els utilitzats per calcular la plantilla de professorat. L’eventual des-
viació entre l’oferta i els esmentats criteris no pot tenir cap efecte en l’àmbit de la plan-
tilla de professorat.

En el cas d’activitats que tenen lloc fora de l’àmbit universitari (com pràctiques en
empreses, pràcticum i treballs experimentals de fi de carrera), la càrrega docent del pro-
fessor s’ha de comptabilitzar a raó d’1 crèdit per cada 5 alumnes matriculats. S’ha
d’informar els ensenyaments afectats de les assignatures concretes.

ARTICLE 14
Correspon als departaments aportar els recursos de personal docent amb què compten i
organitzar els cursos de doctorat que hagi autoritzat el Consell de Govern. Les obligaci-
ons docents que les comissions acadèmiques els assignin, en vista de la força docent
que els correspongui, constitueixen la seva càrrega docent obligada, la qual serà res-
ponsabilitat col·lectiva del departament. El consell del departament ha de distribuir
aquesta càrrega docent entre els membres d’acord amb el règim de dedicació, l’àrea de
coneixement de cadascun i l’àrea de coneixement que figura en el pla d’estudi i l’itine-
rari.

El conjunt nuclear de matèries/assignatures d’un pla d’estudis (troncals, obligatòries
d’universitat i optatives de caràcter fonamentals) ha de tendir a ser impartit pel professo-
rat a temps complet. Als professors associats se’ls ha de reservar les assignatures optati-
ves/extracurriculars específiques, de perfil professional i caire més complementari. Si el
departament té dificultats per poder assignar la càrrega segons aquest criteri, n’ha de
justificar les raons. 

En la docència corresponent a crèdits teòrics d’una assignatura, no es pot assignar a
un professor menys d’1,5 crèdits. En la docència corresponent a crèdits pràctics no es
pot assignar menys d’1 crèdit.

En el cas de la docència de doctorat, no es pot assignar a un professor menys d’1
crèdit.

Aquesta càrrega docent obligada, un cop aprovada, ha de ser coberta necessària-
ment pel departament.

Les hores lectives per assignatura són les atribuïdes pel pla d’estudi, menys en el cas
de les assignatures semipresencials i virtuals, que han de justificar una càrrega de tre-
ball equivalent als crèdits assignats, d’acord amb l’article 11. 

ARTICLE 15
Les assignatures/grups que després d’acabar el període de matrícula no tinguin alumnes
matriculats han de ser desactivades automàticament. El VROAP ha de comunicar als
centres i departaments afectats aquesta desactivació, i els departaments han de modifi-
car la docència prèviament assignada als professors corresponents. 

Les assignatures optatives i extracurriculars que el curs anterior hagin tingut menys
de 10 alumnes no es poden activar el curs següent. El VROAP pot autoritzar excepcions
en casos justificats, atenent el nombre de places corresponents a nou accés i el total
d’estudiants matriculats a l’ensenyament.

Finalitzat el període de matrícula, els centres han de revisar el nombre d’alumnes
matriculats en les diferents assignatures i grups activats. En funció dels resultats, han de
proposar modificacions en l’activació.

ARTICLE 16
Per a les assignatures dels plans d’estudi antics corresponents a cursos ja extingits, els
centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar una programació en
què constin d’una manera expressa, com a mínim, les dades següents:

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

i qualificació dels exàmens. S’ha de procurar que coincideixi amb l’últim professor/a
que va impartir l’assignatura quan estava activada.

c) L’horari durant el qual es pot atendre els alumnes i, si s’escau, els recursos web
posats a disposició de l’alumnat. 
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ARTICLE 17
L’activitat docent del professorat en l’àmbit d’aquesta normativa d’ordenació acadè-
mica és la que estableix la Normativa de personal acadèmic i la que derivi del desple-
gament del pacte de dedicació.

ARTICLE 18
El professorat amb dedicació a temps complet ha de dedicar a l’alumnat (assistència, tuto-
ries) sis hores a la setmana. El professorat amb dedicació a temps parcial o amb reducció
per càrrec ha de dedicar a l’alumnat tantes hores (assistència, tutories) a la setmana com
hores lectives li corresponguin. Aquestes hores s’han d’ajustar a les característiques
d’horari i dels grups (matí o tarda). Durant les hores d’atenció ha de ser al seu departa-
ment o institució sanitària. El director/a del departament ha de fer fixar a la cartellera
d’avisos dels departaments i centres afectats l’horari d’atenció dels diferents professors.

ARTICLE 19
El POA ha de constar de la següent informació: assignatures activades per períodes,
horaris i aularis de classes, amb especificació del tipus i del nombre de grups, assigna-
ció de professors, inclòs l’idioma en què impartiran les classes, àrea de coneixement,
departament, horaris d’atenció als alumnes i calendari d’exàmens.

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

ARTICLE 20
Correspon al degà/ana o director/a (o bé al vicedegà/ana o vicedirector/a en qui dele-
gui) el seguiment de l’organització acadèmica de l’ensenyament. En aquest àmbit, serà
responsable de:

a) Desenvolupar l’organització acadèmica de l’ensenyament corresponent.
b) Publicar la guia i els programes dels ensenyaments.
c) Fer coherent la docència que s’imparteix amb les directrius generals i els plans

d’estudis dels ensenyaments que té adscrits.
d) Garantir l’atenció adequada a l’alumnat, tant pel que fa a les classes (teòriques i

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

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

coneixement d’algun incompliment en matèria docent per part de personal acadèmic
del seu ensenyament, ha de comunicar per escrit al director/a del departament corres-
ponent l’incompliment observat, per tal que aquest prengui les mesures corresponents
per resoldre el problema.

ARTICLE 21
Correspon al director/a del departament la responsabilitat del contingut i adequació
dels programes, de les pràctiques, de l’atenció d’alumnes i de la permanència al depar-
tament, del compliment general del seu personal, de vetllar perquè els professors com-
pleixin els terminis de lliurament de les actes, i de garantir la docència i l’atenció als
alumnes en casos d’absència, de permisos o de vacants, utilitzant tots els recursos de
personal del departament.

Així mateix, ha de prendre les mesures necessàries per coordinar adequadament el
professorat que té adscrit.

No es poden recuperar hores de docència en altres horaris, llevat de casos excepci-
onals que ho justifiquin. En tot cas, quan la docència quedi descoberta temporalment
per malaltia o una altra circumstància imprevisible, ha de ser coberta preferentment
pels professors de l’àrea de coneixement corresponent que gaudeixin de reducció
docent no regulada.

Si el director/a del departament coneix algun incompliment que estableixi l’organit-
zació acadèmica per part d’algun membre del personal acadèmic del seu departament,
ha de seguir els passos següents:

a) El director/a de departament es dirigeix a qui realitza l’incompliment per intentar
resoldre el problema.

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

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

d) Si l’incompliment es refereix al tema d’actes, se segueix el procediment establert
en l’article 13 de la Normativa i procediment per emplenar les actes d’examen.
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ANNEX I

1. Durant el mes de gener, el VROAP ha de lliurar als centres la relació d’assignatu-
res optatives i grups lectius que no poden ser activats de nou el curs pròxim, atenent el
nombre d’estudiants matriculats.

2. Durant els mesos de febrer i març s’ha de traslladar automàticament la informa-
ció del POA del curs 2002-03 per actualitzar el del 2003-04.

3. Durant el mes de març, el VROAP ha de lliurar la NOA als centres després que
l’hagi aprovat la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent/Consell de
Govern. A continuació els demana la proposta d’activació d’assignatures/modificacions
respecte al curs anterior per al curs 2003-04. 

4. Al mateix temps, ha de lliurar la NOA als departaments i demanar-los que, si
tenen propostes a fer als centres sobre la fixació de l’itinerari, així com qualsevol
canvi en la situació del professorat que imparteix docència, els ho comuniquin abans
del 31 de març. Si els centres no reben cap notícia dels departaments en aquesta
data, s’entén que els departaments no proposen canvis respecte al curs anterior. Els
departaments no poden introduir demandes posteriorment si no és per qüestions
sobrevingudes.

5. Els centres, entre el 31 de març i el 10 d’abril, a través de les seves comissions
acadèmiques, i tenint en compte la coordinació amb els departaments, han de fixar/
confirmar les assignatures que s’han d’activar, els períodes, i els departaments/àrees de
coneixement que aporten els recursos de personal docent.

6. Els departaments, per acord dels consells de departament, fixen/confirmen la
docència assignada als seus professors, pel que fa a la part de l’itinerari que queda esta-
ble, i la reflecteixen al pla docent, dins l’aplicació Acadèmia, abans de l’11 d’abril. Si
l’assignatura és impartida per més d’un professor, s’ha d’indicar el responsable de
l’assignatura a l’activitat d’examen, que és el que signarà l’acta. A les assignatures que
es preveu que siguin impartides per nou professorat convé indicar-hi la descripció de la
plaça que s’ha de cobrir. La incorporació de nou professorat no pot justificar canvis a
l’horari establert. 

7. Els centres comuniquen al VROAP abans de l’11 d’abril els canvis proposats res-
pecte al POA anterior, pel que fa a:

a) Les assignatures compartides.
b) Els grups lectius, i els grups d’activitat.
c) Els quadrimestres d’impartició.
d) Les assignatures que s’han d’activar, tant si són assignatures no activades el curs

anterior com si són noves.
e) Les assignatures que s’han de desactivar.
f) Les àrees de coneixement/departament amb el nombre de crèdits que correspon a

cada àrea.
Al mateix temps, comuniquen a cada departament afectat la càrrega lectiva pre-

vista.
8. El VROAP, mitjançant el Servei de Gestió Acadèmica i d’Estudiants, verifica

durant l’abril que l’activació compleixi els requisits establerts en els plans d’estudi
i aquesta normativa, i comunica al centre el seu acord, si s’escau. Al mateix temps,
actualitza els canvis al sistema Acadèmia i el fa conèixer als departaments afectats.

9. Els departaments completen el pla docent, abans del 30 d’abril, introduint-hi el
professor/a assignat a les noves assignatures, les activades de nou o les objecte de
modificació, d’acord amb el que estableix el punt 6.

10. A la vista dels resultats de l’assignació, com a molt tard el 30 d’abril, els
departaments comuniquen als centres l’acceptació de la càrrega lectiva assignada.
Si el departament no pot assumir-la, ho haurà de comunicar immediatament al
VROAP VRED i al centre afectat per tal que, si s’escau, es modifiqui l’assignació o
es reconsideri l’activació. En tot cas, si el 30 d’abril el centre no ha rebut cap comu-
nicació, entén que el departament accepta la càrrega lectiva assignada. Els departa-
ments no poden introduir demandes posteriorment si no és per qüestions sobre-
vingudes.

11. Els centres, abans del 20 de maig, en els casos en què modifiquin els horaris,
introdueixen per a cada assignatura i grup d’activitat els horaris que s’han de seguir
durant el primer i segon quadrimestre i els corresponents aularis.

12. Un cop el centre introdueixi l’horari, si a Pla docent sols hi figura un professor/
a, automàticament aquest queda inserit a la part d’horaris (Acadèmia), i el departament
no ha de fer cap més acció. 

Si a Pla docent hi figura més d’un professor/a, quan el centre hagi finalitzat la
introducció d’horaris, cal que el departament distribueixi els professors entre les acti-
vitats de cada assignatura a horaris (Acadèmia) que té assignades el departament. Així
mateix, ha d’indicar la llengua en què ho farà. Aquesta tasca s’ha de realitzar entre el
20 i el 31 de maig.
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En el cas que el centre i els departaments afectats ho acordin, per aconseguir una
major coordinació el centre pot introduir directament les dades actualitzades. 

Finalitzat aquest procés i aprovat pel Consell de Departament, s’ha de comunicar al
VROAP. Aquesta fase haurà d’estar totalment finalitzada el 31 de maig.

13. Finalitzat aquest procés, cada junta de centre ha d’aprovar l’organització de la
docència proposada per les seves comissions acadèmiques i acceptada pels departa-
ments, i l’ha de comunicar al VROAP. Cal que aquesta fase finalitzi com a molt tard el
31 de maig.

14. A finals de maig, els departaments han d’haver lliurat als centres el programa de
les assignatures i comunicar el tipus de pràctica, si s’escau. En el cas d’assignatures
impartides virtual o semipresencialment, els professors han de preparar també un pla
de treball per a cada assignatura d’aquestes característiques.

15. Durant el mes de maig, l’Escola de Doctorat ha de completar el POA amb la
introducció dels cursos de doctorat, si s’escau.

16. Les dates d’examen es mantenen d’un curs a l’altre en el mateix dia de la set-
mana i el mateix horari, adaptant-se el dia de calendari. Si hi ha algun motiu excepcio-
nal que provoqui un canvi, el centre ho actualitzarà durant el mes de juny.

17. Un cop completada l’organització acadèmica dels diferents ensenyaments, els
centres l’han de lliurar al VROAP, junt amb les assignatures extracurriculars i de docto-
rat, abans del 30 de juny, perquè després sigui aprovada pel Consell de Govern. A partir
d’aquell moment, centres i departaments poden obtenir el POA corresponent al curs
2003-2004 en els diferents formats establerts.

També li han d’enviar la guia docent amb els programes de les assignatures i els
plans de treball, si s’escau.

18. Els departaments han de facilitar al seu professorat, abans del 10 de juliol, la
fitxa on consti la docència que han d’impartir el curs següent. Els professors l’han de
signar, com a reconeixement de l’encàrrec docent que tenen per al curs 2003-2004,
abans del 31 de juliol.

19. Abans del 15 de juliol s’han de traslladar a la web les dades requerides pels
alumnes perquè es matriculin amb tota la informació necessària.

20. Un cop finalitzada la matrícula i actualitzat el nombre d’alumnes matriculats,
durant el mes de novembre es poden aprovar canvis en els itineraris. Les variacions
que es produeixin respecte a l’activació d’assignatures han de ser aprovades per les
comissions acadèmiques de centre i han de ser comunicades al VROAP, que ho auto-
ritzarà si s’escau.

21. L’última setmana de novembre s’han de desactivar automàticament les assigna-
tures amb zero alumnes matriculats.

22. En acabar el primer quadrimestre (el mes de gener) i després de finalitzar el
segon (el mes de maig), els centres i els departaments i l’Escola de Doctorat han d’actu-
alitzar el POA, si s’escau. Les diferents modificacions han de ser aprovades per la
Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent.

ANNEX II 

1. El període lectiu per al curs 2003-2004 és el següent:
Primer quadrimestre 26-09-2003 fins a 16-01-2004 
Exàmens 1r quadrimestre (1a conv./conv. addic.) 19-01-2004 fins a 06-02-2004 
Segon quadrimestre 09-02-2004 fins a 28-05-2004 
Exàmens 2n quadrimestre (1a o 2a conv.) 31-05-2004 fins a 18-06-2004 
Exàmens (2a conv.) 01-09-2004 fins a 17-09-2004 
Dies no lectius:
Nadal: del 22 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos
Setmana Santa: del 5 d’abril al 12 d’abril, ambdós inclosos
2. Els ensenyaments que s’inicien al febrer es regeixen per un calendari específic,

que ha de ser aprovat per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent, dele-
gada de la Junta de Govern.

3. Doctorat
Inici del curs 15-10-2003
Final del curs 20-09-2004
Els períodes indicats inclouen els d’exàmens a tots els efectes lectius.
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3  S’aprova la Normativa de programació de nous estudis propis a la URV.

NORMATIVA DE PROGRAMACIÓ DE NOUS ESTUDIS PROPIS A LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

1. JUSTIFICACIÓ 

La Universitat Rovira i Virgili, en la sessió ordinària del Claustre del 29 de novembre de
2002, va aprovar, en el marc del mapa d’ensenyaments, l’estratègia de la Universitat en
matèria de títols propis amb els objectius següents:

◆ Introduir l’especialització davant la reducció al mínim de crèdits dels estudis
homologats.

◆ Cobrir els espais formatius singulars que no cobreix l’oferta de títols homologats.
◆ Impulsar l’aprenentatge transversal.
◆ Rendibilitzar l’esforç formatiu de l’estudiant i particularitzar-ne el perfil professional.
◆ Reconèixer de manera específica la formació de pregrau rebuda.
Per tal d’assolir aquests objectius, la Universitat defineix una estratègia a partir de la

qual s’estructura una oferta de titulacions pròpies basada en la definició de quatre tipo-
logies d’estudis propis.

Estratègia Tipus Títol propi

Implantar les mencions d’itineraris 1 Diploma d’especialitat de pregrau

Definir l’estructura cíclica dels 2 Graduat de primer cicle
ensenyaments i posar en marxa títols
propis per acreditar-ho
Posar en marxa títols d’especialització 3 Graduat o graduat superior
lligats o no als títols homologats  en un àmbit científic

Definir un currículum nuclear d’universitat 4 Graduat o graduat superior en
i implantar títols propis genèrics àmbits científics més amplis

Un cop s’ha concretat el tipus d’oferta d’estudis propis, correspon definir el marc a
través del qual es pretén:

◆ Donar continuïtat al procés de definició del nou mapa d’ensenyaments mitjançant
una eina útil per a la programació acadèmica dels estudis no reglats a la Universitat
Rovira i Virgili.

◆ Disposar d’un procediment que reguli la implantació dels nous títols propis i la
presentació de les propostes al Consell de Govern, tal com es va aprovar en el Claustre
del 29 de novembre de 2002.

Per altra banda, aquest document de programació acadèmica de les titulacions prò-
pies de la URV ha de permetre assolir les fites següents:

a) Garantir el màxim rigor tant en la planificació de l’actuació de la Universitat en
matèria d’estudis propis com en el seu finançament, centrat en un criteri bàsic de soste-
nibilitat econòmica, ja que no està subjecte a finançament públic.

b) Esdevenir un element d’informació integral i de coordinació del desplegament de
l’oferta docent de la Universitat.

c) Assolir la categoria de document de compromís real per part de tots els agents
implicats en el procés de planificació i d’implantació efectiva de la nova titulació prò-
pia.

Així, amb la finalitat d’afavorir l’assoliment dels objectius plantejats, s’elabora
aquest document, en el qual es fa referència a tots els aspectes que necessàriament
s’han de recollir a través dels diferents apartats que conformen la memòria d’implanta-
ció de la nova titulació pròpia a la Universitat. Aquests aspectes constitueixen els ele-
ments indispensables a partir dels quals s’ha de bastir la proposta que el centre
responsable del títol propi presenti a aprovació del Consell, juntament amb aquells
altres que es considerin adequats en funció de les particularitats de la titulació.

En la memòria d’implantació, a banda de l’índex d’apartats, també s’hi detallen les
qüestions i els continguts que cal analitzar i valorar al llarg d’aquest document de pro-
gramació. En aquest sentit, per facilitar l’elaboració dels apartats s’ha cregut oportú
introduir alguns exemples —extrets d’altres memòries d’implantació de nous estudis a
la Universitat— que serveixin per il·lustrar i orientar el discurs a l’hora de tractar cada
un dels temes que inclou la memòria.

Finalment, atès que es pretén atorgar a la memòria d’implantació la condició de
document de compromís entre les unitats implicades, s’inclou un quadre resum que
determina, per a cada apartat de la memòria, les unitats implicades en la seva elabora-
ció, així com un full on aquestes unitats han de constatar la seva conformitat —a través
de la signatura del respectiu responsable— amb el compromís que s’ha assolit i reflectit
en la memòria (vegeu l’annex 1).
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2. PROGRAMACIÓ DEL DIPLOMA DE PREGRAU I DEL GRADUAT DE PRIMER CICLE

Com s’ha apuntat anteriorment, la URV diferencia quatre tipus de titulacions pròpies,
les quals responen a una estratègia diferent. Segons aquesta premissa, a l’hora de dur-
ne a terme la programació cal tenir en compte la tipologia d’estudi propi objecte
d’implantació.

En aquest sentit, la proposta de programació relativa a les titulacions pròpies orga-
nitzades a partir del reconeixement de la formació específica, rebuda en el marc d’una
titulació homologada, tan sols requereix l’estudi de la seva orientació acadèmica i la
incardinació amb l’oferta global del centre on s’ha d’adscriure. Aquesta circumstància
es dóna en el cas de les titulacions pròpies següents:

◆ Tipus 1. Diploma d’especialitat de pregrau
◆ Tipus 2. Graduat de primer cicle
En el cas del graduat de primer cicle, només és necessària una sol·licitud del centre.

Pel que fa al diploma d’especialitat de pregrau, cal que el centre elabori i presenti una
proposta de programació que cobreixi els apartats següents:

1. L’objectiu de la titulació i el perfil dels titulats
2. La configuració i la justificació de l’itinerari curricular
La proposta ha de concretar i justificar les assignatures troncals, obligatòries, optati-

ves i de lliure elecció extracurriculars, si s’escau, que conformen l’itinerari que
l’alumne ha de cobrir satisfactòriament per tal d’obtenir l’esmentat diploma, amb una
càrrega docent mínima de 60 crèdits. 

En tractar-se d’aquests dos tipus d’estudis propis, la proposta d’implantació no
necessita un estudi econòmic, ja que el cost econòmic derivat de la seva implantació
s’estableix en el marc de la titulació a partir de la qual s’organitza l’estudi propi en
qüestió. Per tant, el cost del personal acadèmic implicat en la docència del títol propi
està recollit en el procés de càlcul del cost dels ensenyaments homologats i de la plan-
tilla dels departaments, que anualment es realitza a la URV, mentre que la dotació de
personal d’administració i serveis es correspon amb la dotació actual que hi ha en les
unitats (centre i departaments). En el cas del diploma d’especialització de pregrau,
l’eventual oferta d’assignatures de lliure elecció extracurriculars que es pugui fer s’ha
de basar necessàriament en la disponibilitat de professorat en l’àrea de coneixement
corresponent, de manera que l’activació de la titulació no impliqui cap cost de perso-
nal ni directament ni indirectament (a través de l’assumpció d’una càrrega docent en el
títol propi que comporti la generació de necessitats de força docent en alguna altra titu-
lació).

Semblantment, la despesa de manteniment i de funcionament ja es considera en el
càlcul de la distribució del pressupost de centres i departaments, en què intervenen
diferents variables referides als estudis origen a partir dels quals es configura aquesta
nova oferta pròpia. Finalment, la necessitat d’espais i/o equipaments ja està íntegrament
coberta per l’actual dotació i/o previsió d’espais, infraestructura i/o equipaments de la
Universitat Rovira i Virgili. En qualsevol cas es tracta d’espais, infraestrutura i/o equipa-
ments que el centre on es preveu adscriure el nou estudi propi ja té disponibles.

En conseqüència, l’única despesa que queda per cobrir per part de l’alumnat
d’aquestes varietats de titulacions pròpies és la taxa que s’estableixi per cobrir els cos-
tos de tramitació i d’expedició del títol.

3. PROGRAMACIÓ DEL GRADUAT O GRADUAT SUPERIOR EN ÀMBIT ESPECÍFIC

Tal com es preveu en l’estructura de l’oferta de títols propis de la Universitat Rovira i
Virgili, el graduat o el graduat superior en un àmbit específic es configura de manera
independent a les titulacions homologades. Es tracta, per tant, d’una titulació amb una
oferta acadèmica diferenciada, unes matèries específiques i una organització docent
(pla d’estudis, càrrega lectiva, estructura cíclica, etc.) semblant a la de qualsevol estudi
reglat. Així, sobre la base d’aquesta similitud amb les titulacions homologades, els crite-
ris que en regeixen la programació són anàlegs als emprats en la programació de títols
homologats.

Consegüentment, els aspectes que s’han de recollir en la memòria d’implantació
són els que s’especifiquen a continuació i es desenvolupen en l’annex 2 d’aquest docu-
ment.

◆ Justificació de la implantació de la titulació pròpia i estimació de la demanda
social

◆ Necessitats del mercat laboral i sortides professionals
◆ Objectiu de la titulació i perfil dels titulats
◆ Estructura del pla d’estudis
◆ Justificació de l’estructura suficient per desenvolupar la investigació relacionada

amb la titulació
◆ Previsió de la programació de formació continuada
◆ Espais, equipaments i infraestructures de la titulació
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◆ Normes d’accés a la titulació
◆ Previsió del nombre d’alumnes per curs
◆ Previsió econòmica

ANNEX 1: QUADRES DE RESPONSABILITATS EN L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA 
D’IMPLANTACIÓ DE NOUS ESTUDIS

DIPLOMA D’ESPECIALITAT DE PREGRAU 

1En l’elaboració dels apartats assignats a centre i departament es demana que el contingut d’aquests resulti del treball conjunt d’ambdós unitats.
En el cas del departament afecta a aquell/s que estan més directament implicats en la docència generada per la nova titulació.

GRADUAT O GRADUAT SUPERIOR

1En l’elaboració dels apartats assignats a centre i departament es demana que el contingut d’aquests resulti del treball conjunt d’ambdues unitats.
En el cas del departament, afecta aquells que estan més directament implicats en la docència generada per la nova titulació.

ANNEX 2: PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ D’ESTUDIS PROPIS. CONTINGUTS DE LA 
MEMÒRIA D’IMPLANTACIÓ

Justificació de la implantació de la titulació pròpia i estimació de la demanda 
social

L’objectiu d’aquest apartat és destacar la importància i la conveniència de la implanta-
ció d’una titulació pròpia (graduat o graduat superior en un àmbit específic) a la Uni-
versitat Rovira i Virgili. L’argumentació es basa en una sèrie de factors que el centre ha
d’especificar i justificar de manera resumida.

Apartats de la memòria
Responsabilitat

Equip de Govern Centre Departament/s1 

1. Objectiu de la titulació (diploma de pregrau o graduat de pregrau) i 
perfil dels titulats X

2. Configuració i justificació de l’itinerari curricular X

3. Coordinació i presentació de la memòria d’implantació X

Apartats de la memòria
Responsabilitat

Equip de Govern Centre1 Departament/s1

1. Justificació de la implantació de l’estudi propi i estimació de la 
demanda social X

2. Necessitats del mercat laboral i sortides professionals X

3. Objectiu de la titulació i perfil dels titulats X

4. Estructura del pla d’estudis
Desplegament del pla d’estudis (assignatures per curs, crèdits per 
tipus, activitat i àrea de coneixement)

X

X X

5. Justificació de l’estructura suficient per desenvolupar la investigació 
relacionada amb la titulació X

6. Previsió de la programació de formació continuada X X

7. Espais, equipaments i infraestructures de la titulació
Previsió d’ús de la dotació actual d’espais, equipaments i infraestructures X X

8. Normes d’accés a la titulació X

9. Previsió del nombre d’alumnes per curs X

10. Previsió econòmica
Cost de la plantilla de personal docent (Capítol I) X

Cost de la plantilla de personal d’administració i serveis (Capítol I) X

Previsió de les despeses de manteniment i de funcionament (Capítol II) X

Cost total del títol de graduat o graduat superior X

Previsió d’ingressos de la nova titulació X

11. Coordinació i presentació de la memòria d’implantació X
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A continuació s’especifiquen alguns d’aquests factors que cal tenir molt en compte
a l’hora de sol·licitar la implantació de la titulació pròpia. Òbviament, a banda
d’aquests factors, també es poden considerar altres elements que, des del centre, es cre-
gui que poden justificar la implantació dels estudis.

Així, si escau, es pot fer referència als aspectes següents:
◆ Adequació de l’oferta de la nova titulació pròpia a la demanda social de les

comarques de Tarragona. 
◆ Adequació de la nova oferta d’estudis propis de la URV a la potencialitat científica

interna, al seu entorn socioeconòmic i a la possible demanda laboral específica del gra-
duat o graduat superior.

◆ Diversificació de l’oferta d’estudis propis en determinats àmbits científics a la
URV. 

◆ Especialització i complementació de l’actual oferta homologada del centre amb la
nova titulació pròpia.

◆ Compliment d’un dels acords del Claustre de la Universitat Rovira i Virgili en
matèria d’ordenació acadèmica després de l’aprovació de l’estratègia sobre implanta-
ció de nous estudis propis de la URV.

Exemple
El turisme i l’oci constitueixen dues activitats fonamentals a escala econòmica,

social i territorial. Des d’un punt de vista productiu, s’han convertit en motors de crei-
xement i d’ocupació, i s’han destacat per la gran capacitat per transformar la imatge, la
dinàmica i l’estructura de territoris concrets. Com en altres sectors d’activitat econò-
mica, la formació, la investigació i la innovació són alguns dels principals factors de
competitivitat.

El turisme és una de les indústries amb més creixement a Europa i a la resta del
món. Contribueix de forma molt important al sector serveis, que a la Unió Europea té
una quota d’ocupació del 65% i en el PIB, del 50%, xifra superior a la del sector agrari
i industrial junts. Segons estimacions del Grup d’Alt Nivell Turisme i Ocupació (GAN)
de 1998, es preveuen uns índexs de creixement anual del turisme a la UE superiors a la
mitjana de l’economia en el seu conjunt durant els pròxims deu anys. A més a més,
l’impacte del turisme tindrà un efecte positiu en altres sectors d’activitat que s’hi relaci-
onen directament o indirectament.

Tal com consigna l’informe recent Espanya: un turisme sostenible (Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda i Ministeri de Medi Ambient, 1999), el turisme és a l’Estat espanyol “un
sector de primera importància“ la bona salut del qual és, a més a més, “un dels índexs del
comportament de l’economia“. Representa, en concret, més del 10% del producte inte-
rior brut, més de 4,4 bilions de pessetes d’ingressos anuals i més d’un milió d’ocupacions.
Aquestes dades s’obtenen gràcies al fet que l’Estat espanyol rep cada any la visita de més
de 43 milions de turistes estrangers, que els espanyols realitzen prop de 25 milions de
viatges turístics anuals i que té una infraestructura que, només en el sector hoteler, signi-
fica una capacitat potencial de 170 milions de pernoctacions.

En el conjunt de la província de Tarragona, es calcula que l’activitat turística repre-
senta, directament o indirectament, més del 20% del PIB generat i configura una de les
branques amb més potencial de creixement i més capacitat d’incorporació de la dona
en l’àmbit de les activitats productives remunerades.

Segons dades disponibles de l’Anuari econòmic comarcal 2001 que publica la
Caixa de Catalunya, l’ocupació en el sector de l’hoteleria —sector més estretament
relacionat amb l’activitat turística— en el conjunt de Catalunya ha augmentat un 18%
durant el període 1995-2000, mentre que el nombre total de persones ocupades en tots
els sectors d’activitat tan sols s’ha incrementat un 16%.

Una altra dada estadística que s’ha de considerar a l’hora de valorar la importància
econòmica del turisme i la seva incidència a escala social és la que proporciona el
padró de 1996. Així, els llocs de treball que genera el sector de l’hoteleria a la provín-
cia de Tarragona suposen el 7% del total d’ocupacions generades pel conjunt de sectors
productius i en el conjunt de Catalunya el pes d’aquest sector és del 5%.

Així mateix, a la província es localitza el nucli central de la Costa Daurada —format
pels termes de Salou, Cambrils i la Pineda— que constitueix un dels espais de destina-
ció turística més important de la costa catalana. A més a més, en aquest mateix espai
central hi ha el parc temàtic Port Aventura, que des de l’inici de la seva activitat ha con-
tribuït a diversificar l’oferta turística i d’oci de la zona i, en definitiva, a dinamitzar el
conjunt del sector turístic. Sens dubte, la implantació d’aquest parc temàtic ajudarà a
incrementar les xifres exposades anteriorment de manera notable.

Si bé aquestes dades serveixen per posar de manifest que el turisme és una activitat
que, fins i tot a escala agregada, té una clara repercussió econòmica i, per tant, social i
ambiental, també és cert que ajuden a pensar-hi com una activitat rellevant a què cal
dedicar molta atenció des de tots els punts. De fet, el turisme i l’oci ja es consideren una
activitat que cal tenir present en qualsevol mena de política pública (des de la cultural a
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la d’infraestructures) i un sector on es poden trobar múltiples possibilitats d’implantar
nous negocis.

(...)
Malgrat aquestes consideracions, fins fa pocs anys el sistema universitari a l’Estat no

era sensible a la necessitat d’incorporar el turisme i l’oci en les seves propostes curricu-
lars. Encara que fins al moment no s’ha arribat a una situació plenament satisfactòria,
des de 1996, amb l’homologació del títol de Diplomat/da en Turisme, ha canviat. Així,
en l’actualitat, existeix una titulació de primer cicle en Turisme, alguns cursos de
postgrau i estudis de tercer cicle tant en matèria de turisme com d’oci, i una proposta
d’algunes universitats per homologar un segon cicle que condueixi a la titulació de Lli-
cenciat/da en Turisme.

Amb relació a aquest context territorial general i immediat, resulta pertinent implan-
tar els estudis de Turisme a la Universitat Rovira i Virgili amb trets interdisciplinaris, a
partir de l’aportació equilibrada d’algunes de les titulacions que, amb caràcter social i
humà, s’imparteixen als centres de la URV.

En aquest curs 2001-02 la diplomatura en Turisme s’imparteix en disset centres de
Catalunya: tretze centres adscrits, tres centres integrats d’universitats privades i un cen-
tre integrat d’universitat pública. En general es tracta d’escoles que ofereixen aquests
estudis a preus privats; per tant hi ha una oferta de centres públics molt reduïda en
l’àmbit de la comunitat autònoma. Si s’analitza la localització geogràfica d’aquests cen-
tres, s’observa que únicament s’ofereix en un de les comarques de Tarragona —i a més
a més a preu privat—i a la resta de províncies, en més d’un centre alhora.

(...)
En definitiva, amb la implantació de la diplomatura en Turisme es persegueix:
◆ “Potenciar el turisme a les comarques de Tarragona“, atesa la seva importància

estratègica, segons constata la Direcció General d’Universitats (DGU).
◆ Incrementar l’oferta d’aquests estudis a les comarques de Tarragona, implantant-

los en un centre integrat en la mateixa URV i a través de preus de matrícula públics.
◆ Adequar l’oferta d’estudis de la URV a la potencialitat científica interna, al seu

entorn socioeconòmic i a una elevada demanda laboral de titulats universitaris.
◆ Complir un dels acords del Claustre de la Universitat Rovira i Virgili en matèria

d’ordenació acadèmica després de l’aprovació del mapa d’ensenyaments homologats
de la URV.

◆ Complir els criteris de la programació universitària, aprovats pel Consell Interuni-
versitari de Catalunya el 1998, en què es basa la proposta d’implantació de la titulació.

Necessitats del mercat laboral i sortides professionals
L’objectiu d’aquest apartat és presentar i descriure:

◆ Les tasques professionals que poden desenvolupar els egressats d’aquests nous
estudis propis.

◆ Els sectors i les àrees principals on poden desenvolupar-les.
Si escau, per elaborar aquest apartat es pot utilitzar la informació disponible sobre

estudis realitzats —millor que siguin recents— sobre ocupació i/o inserció en el mercat
de treball dels graduats de la titulació objecte de justificació.

En aquest sentit, pot ser de gran importància, sobretot a l’hora de plantejar els punts
favorables a la implantació, la implicació dels agents socials, econòmics, etc. que
poden estar més directament interessats en la implantació de nous estudis a la URV a
través del seu posicionament favorable. Això és: col·legis professionals, associacions
empresarials, cambra de comerç, institucions tant públiques com privades, etc. A més a
més, aquests agents poden disposar d’informació més exhaustiva sobre les necessitats
del mercat de treball, principalment de la demarcació de Tarragona, en relació amb els
titulats dels nous estudis.

Exemple
En primer lloc, cal destacar que la comunicació i les relacions públiques estan entre

les cinc primeres funcions més demandades en les ofertes de treball, segons un estudi
de la Fundació Universitat-Empresa. De fet, el camp de la publicitat s’albira com un
sector de futur en el qual, necessàriament, hi ha de tenir un paper destacat tant el món
de l’audiovisual com el de la xarxa. Sens dubte, aquesta relació tan directa amb aquest
últim li ha de suposar un creixement molt més significatiu.

Per altra banda, ens trobem en un entorn on el sector turístic, basat en activitats
d’hoteleria, restauració, oci i recreació, demanda cada cop més professionals dedicats
al màrqueting, la publicitat i, sobretot, les relacions públiques. 

En un futur immediat, la generalització de l’ús de les noves tecnologies ha de confi-
gurar un escenari caracteritzat per les constants interrelacions entre col·lectius de dife-
rents perfils, característiques i entorns a escala local, regional i, alhora, global. Amb
aquest panorama caldrà disposar d’un personal coneixedor de les tècniques de relació i
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de publicitat que els han de permetre difondre no tan sols productes o mercaderies sinó
també les idees i el coneixement.

Preferentment, els llicenciats en Publicitat i Relacions Públiques s’ocupen de:
1. El contacte amb el públic i la imatge de les organitzacions públiques i privades
2. La creació, coordinació i difusió de campanyes publicitàries
3. L’assessoria tant d’imatge com de publicitat
Aquestes ocupacions es poden agrupar en les àrees d’activitat següents: imatge i

mitjans audiovisuals; màrqueting; mitjans de comunicació social; relacions públiques;
organització de campanyes publicitàries, i docència i recerca. Aquests titulats desenvo-
lupen la seva activitat professional en departaments de comunicació, informació o
màrqueting de qualsevol empresa, mitjans de comunicació, editorials, agències de
premsa, empreses turístiques, d’hostaleria o del sector serveis, agències de viatges,
organismes públics i en l’àmbit de la docència i de la recerca.

Objectiu de la titulació i perfil dels titulats
En aquest apartat s’ha d’especificar la denominació exacta de la titulació de sortida, la
qual ha de correspondre a una de les tipologies de títols propis següents, tal com es
defineixen en l’estructura de títols propis de la Universitat Rovira i Virgili, aprovada pel
Claustre del 29 de novembre de 2002.

1Atès que els itineraris es duen a terme en el marc d’una titulació reglada, poden conduir a una doble titulació.

A més a més, cada tipus de titulació s’ha d’acompanyar de l’especialitat o l’àmbit
en el qual se centren els estudis conduents a l’obtenció de la titulació objecte d’implan-
tació.

Prèviament a la descripció del pla d’estudis, un aspecte molt important per concre-
tar a l’hora de configurar aquesta nova oferta és el que fa referència als objectius forma-
tius del nou estudi propi, així com el perfil dels nous titulats. En el moment de definir
aquest perfil es demana fixar les qualitats que ha de tenir el titulat quan finalitzi els seus
estudis en termes de coneixements, habilitats i aptituds.

Estructura del pla d’estudis
Aquest apartat ha de contenir l’anàlisi de l’estructura global del pla d’estudis de la nova
titulació pròpia que es preveu implantar. Així, cal fer referència a aspectes com:

◆ Càrrega lectiva total del pla d’estudis segons la tipologia de les matèries: obligatò-
ries d’universitat, optatives, etc., tal com es detalla a l’exemple.

ESTUDIS DE 1R CICLE

ESTUDIS DE 2N CICLE

Tipologia Titulació de sortida Objectiu

1 Diploma de pregrau Reconèixer una especialització assolida a través d’itineraris prefigurats1

2 Graduat de primer cicle Reconèixer la formació obtinguda amb la superació d’un nombre mínim 
de crèdits dins uns estudis de 1r i 2n cicle

3
Graduat (si és de 1r cicle)

Reconèixer la formació rebuda, en un camp específic, en el marc de titu-
lacions organitzades al marge d’estudis homologatsGraduat superior

(si és de 1r i 2n, o 2n cicle)

Curs

Crèdit

Obligatori Optatiu
Lliure

configuració
Fi 

de carrera Total

1r 12 0 6 60

2n 12 18 6 60

3r 0 24 6 60

TOTAL 24 42 18 180

Curs

Crèdit

Obligatori Optatiu
Lliure

configuració
Fi

de carrera Total

1r 9  10,5 9 60

2n 9  13,5 3 60

TOTAL 18 24 12 120
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◆ Estructura de la titulació. Cal determinar el cicle del pla d’estudis i la durada
mínima prevista per realitzar els estudis conduents a l’obtenció del graduat o graduat
superior.

A més del document de pla d’estudis pròpiament dit, també és imprescindible
incloure en la memòria el desplegament del pla d’estudis tenint en compte els aspectes
següents:

a) La distribució de les assignatures per curs.
b) La concreció dels crèdits per tipus d’activitat (teoria, problemes/seminaris, pràcti-

ques, projecte fi de carrera) de cada assignatura.
c) La concreció de les àrees de coneixement implicades en la docència de cada

assignatura, juntament amb el nombre de crèdits que se li assignen.

EXEMPLE DE DESPLEGAMENT DEL PLA D’ESTUDIS AMB DISTRIBUCIÓ DE LES ASSIGNATURES PER CURS I DEFINICIÓ DELS CRÈDITS

PER TIPUS D’ACTIVITAT I ÀREA DE CONEIXEMENT

Justificació de l’estructura suficient per desenvolupar la investigació 
relacionada amb la titulació

En aquest apartat es pot justificar, si escau, l’existència d’una estructura de recerca
(grups de recerca) vinculada amb el nou estudi propi a través del desenvolupament
d’activitats de recerca relacionades amb la docència associada a la titulació pròpia que
es vol implantar. Aquesta estructura s’ha de vincular als departaments que puguin estar
més directament implicats en la docència dels nous estudis.

En aquest sentit, cal detallar les diferents línies de recerca desenvolupades per
aquesta estructura, així com les àrees temàtiques de la docència realitzada per aquests
grups.

Curs Tipus Assignatures
Crèdits Àrea de coneixement

T P/S Pr Total AC1 AC2 AC3 AC4

1 Tr Gestión de empresas 4,5 1,5 6 6,0

1 Tr Legislación turística 4,5 1,5 6 6,0

1 Tr Recursos Territoriales Turísticos 4,5 1,5 6 6,0

1 Tr Introducción a la Economía 4,5 1,5 6 6,0

1 Obl Estadística y técnicas de análisis de la actividad 
turística

3,0 3,0 6 6,0

1 Obl Economía del Turismo 4,5 1,5 6 6,0

1 Tr Contabilidad turística 4,5 1,5 6 6,0

1 Tr Operaciones y procesos de producción 4,5 1,5 6 3,0 3,0

1 Tr Patrimonio Cultural 4,5 1,5 6 6,0

2 Tr Derecho aplicado al sector turístico 4,5 1,5 6 1,5 4,5

2 Tr Organización de empresas y recursos humanos 4,5 1,5 6 6,0

2 Tr Practicum I 6,0 6 6,0

2 Obl Geografía de los destinos turísticos y de ocio 4,5 1,5 6 6,0

2 Obl Sociología del Turismo y del Ocio 4,5 1,5 6 6,0

2 Opt Gestión y procesos de producción en restauración 3,0 3,0 6 6,0

2 Opt Gestión y procesos de producción en hotelería 3,0 3,0 6 3,0 3,0

3 Tr Inglés 3,0 3,0 6 1,5 4,5

3 Tr Marketing Turístico 4,5 1,5 6 6,0

3 Tr Segundo Idioma(Francès) 3,0 3,0 6 6,0

3 Tr Planificación sostenible de los espacios turísticos 3,0 3,0 6 6,0

3 Tr Practicum II 6,0 6 6,0

3 Opt Gestión y procesos de producción en instalaciones 
de ocio 

3,0 3,0 6 6,0

3 Opt Organización y gestión de destinos turísticos 3,0 3,0 6 3,0 3,0

3 Opt Diseño de productos turísticos 3,0 3,0 6 6,0
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Previsió de la programació de formació continuada
Es demana concretar l’oferta de formació continuada que es dóna als alumnes que han
finalitzat els estudis conduents a l’obtenció de la titulació que es vol implantar.

Aquesta oferta abasta l’oferta de cursos de postgrau —oficials i propis— que ofereix
tant el centre com el conjunt de la Universitat i que, òbviament, tinguin relació amb els
estudis realitzats. Per tant, si escau, cal fer referència a:

a) Programes de doctorat
b) Mestratges
c) Cursos de postgrau
d) Cursos d’especialització

Espais, equipaments i infraestructures de la titulació
En aquest apartat de la memòria cal detallar els espais, els equipaments i les infraestruc-
tures que es preveuen utilitzar en el desenvolupament de les activitats relacionades
amb la nova titulació pròpia.

En primer lloc, cal determinar el centre (facultat o escola) on està previst adscriure
la nova titulació pròpia i que, per tant, tindrà encomanada la gestió administrativa i
l’organització. Aquest ha de justificar i detallar els espais i les infraestructures disponi-
bles sobre la base de la dotació actual d’espais susceptibles d’acollir les activitats
docents derivades del desenvolupament del pla d’estudis del nou ensenyament propi. 

Per altra banda, entre els espais que cal tenir en compte hi ha tant els que es poden
qualificar d’específics per al desenvolupament de la docència relacionada amb la nova
titulació pròpia (aulari i laboratoris), com els que tenen un ús compartit simultàniament
amb la resta de titulacions (sala d’ordinadors, biblioteca, sala d’estudis, servei de repro-
grafia, bar, etc.) del centre i/o campus.

a) Espais docents: S’han d’enumerar els diferents espais (aulari, laboratoris experi-
mentals i altres espais específics per a la docència) on està previst dur a terme l’activitat
docent relacionada amb la nova titulació pròpia, juntament amb la superfície respec-
tiva (en metres quadrats) i la capacitat màxima d’acollida (nombre d’alumnes), tenint en
compte la normativa vigent respecte a les exigències materials mínimes per al reconei-
xement de centres universitaris segons el Reial decret 557/91, de 12 d’abril de 1991
(BOE de 20 d’abril de 1991).

CONDICIONS RESPECTE ALS ESPAIS DOCENTS

Exemple
Les aules on s’impartirà la docència de la titulació són les següents:
◆ Una aula de 80 alumnes per al primer curs, més una aula de 40 alumnes per a

desdoblament de problemes. Es disposa actualment de l’aula 207 (capacitat per a 80
alumnes) i de l’aula 209 (capacitat per a 48 alumnes).

◆ Una aula de 60 alumnes per al segon curs, més una aula de 40 alumnes per a des-
doblament de problemes. Disposem actualment de l’aula 206 (capacitat per a 64 alum-
nes) i de l’aula 211 (capacitat per a 48 alumnes). 

◆ Una aula de 60 alumnes per al segon curs, més una aula de 40 alumnes per a des-
doblament de problemes. Disposem actualment de l’aula 105 (capacitat per a 64 alum-
nes) i de l’aula 218 (capacitat per a 48 alumnes).

En aquest sentit, també es recomana fer referència a la dotació d’equipaments de
les aules (projector de transparències, canons mòbils de projecció, etc.) i, si escau, dels
laboratoris (instrumental, material tècnic disponible, etc.).

b) Aula d’informàtica: S’ha d’indicar la superfície d’aquest espai i el nombre d’ordi-
nadors disponibles per als alumnes. També es poden descriure les característiques del
maquinari i el programari i l’horari d’obertura al públic.

Exemple
Una aula d’informàtica de 120 metres quadrats que consisteix en 40 PC Pentium IV

a 1,8 GHZ, amb 256 MB de RAM i 40 GB de disc, amb monitors de 17 polzades. L’aula
d’informàtica està oberta de 8.00 a 20.00 de dilluns a divendres.

c) Biblioteca: S’ha d’indicar la superfície d’aquest espai i el nombre d’ordinadors
disponibles per als alumnes. També és important incloure informació sobre el fons
bibliogràfic que hi ha en els diferents suports i que estarà a l’abast dels alumnes de la
nova titulació.

Espai Rang Estàndard

Aules
Fins a 40 alumnes 1,5 m2 per alumne

> 40 alumnes 1,25 m2 per alumne

Laboratoris docents 7 m2 per alumne
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Exemple
La biblioteca ocupa 2.000 metres quadrats.
El fons bibliogràfic consta de més de 17.000 monografies, 350 publicacions periò-

diques i més de 1.500 projectes finals de carrera, a més d’altres materials (CD-ROM,
disquets, vídeos, etc.).

d) Serveis comuns: S’han d’enumerar els diferents serveis comuns de què disposa el
centre i/o campus per als diferents col·lectius que conformen la comunitat educativa a
la qual s’integraran els estudiants, el professorat i el personal d’administració i serveis
vinculat als nous estudis. Entre aquests serveis comuns es poden considerar: secretaria
del centre, aula magna, sala de graus, servei de fotocòpies, sala d’estudiants, punt
d’informació, bar, etc.

Normes d’accés a la titulació
En primer lloc, cal determinar els requisits formatius —sobretot si la titulació és de 2n
cicle— que han de complir aquelles persones que vulguin accedir al graduat o al gra-
duat superior objecte d’implantació, així com el procés que regula l’accés a aquest
tipus d’estudi propi. També, si escau, és necessari palesar les situacions excepcionals
que es puguin produir i els mecanismes adequats per resoldre-les.

Exemple
Poden accedir al Graduat Superior en Dret Ambiental les persones que tinguin

superat:
1. el primer cicle de la llicenciatura de Dret,
2. el primer cicle de la llicenciatura en Ciències Polítiques,
o tinguin el títol de Diplomat/da en Gestió i Administració Pública.
Excepcionalment poden 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.

Previsió del nombre d’alumnes per curs
A continuació, en relació amb la nova titulació, cal indicar, a partir de l’oferta de places
prevista, el nombre de llocs escolars que es pretenen cobrir cada curs. Tenint en
compte, d’una banda, la necessitat de disposar d’una metodologia de càlcul
homogènia per a tots els estudis i, de l’altra, la posterior utilitat del resultat d’aquest
procés en el finançament de la nova titulació per la Direcció General d’Universitats
(DGU), es decideix aplicar el mètode de càlcul de la matrícula d’alumnes per curs i any
acadèmic, definit per la DGU, en els Mòduls de finançament de la DGU per a nous
ensenyaments.

Exemple: Estudi de 1r cicle amb una oferta de 80 places

Un cop es disposa de la distribució d’alumnes matriculats per curs i any acadè-
mic, es pot calcular la previsió de la partida d’ingressos relativa a Ingressos per matrí-
cula —de la nova titulació pròpia— per a cada exercici pressupostari.

En aquest apartat convé fer una estimació raonada del nombre d’estudiants, d’acord
amb les consideracions sobre demanda que s’hagin fet a l’apartat 1 o en d’altres. Atesa
la possibilitat d’estructurar la titulació pròpia amb un cert nivell d’integració amb
alguna altra titulació homologada, també cal fer una estimació del nombre d’estudiants
de titulacions homologades que poden optar a cursar el títol propi, els quals caldrà
referir a nombre d’estudiants equivalents, aplicant-los-hi el percentatge de crèdits del
títol propi que els falti per a completar la titulació. D’aquesta manera, 

on NE és el nombre total d’estudiants equivalents i en el sumatori cal considerar el nom-
bre esperat d’estudiants procedents d’altres ensenyaments, multiplicats pel factor cor-
responent.

Previsió econòmica
L’objectiu de l’estudi econòmic és assegurar la disponibilitat de recursos econòmics per
a la viabilitat del projecte a l’inici de les activitats i fins a la plena implantació de la titu-

Curs
Alumnes 

acumulats

1r 2n 3r

1r any 80 80

2n any 92 60 152

3r any 93 79 48 220

∑
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lació pròpia, sobre la base del criteri de sostenibilitat econòmica, atès que aquesta tipo-
logia d’estudis no està subjecta a finançament públic.

Atès que es tracta d’un graduat o un graduat superior en un àmbit específic (tipus 3)
—organitzat independentment de les titulacions homologades—, cal concretar el càl-
cul del cost econòmic total que en suposa la implantació i detallar el cost parcial de
cada anualitat, que varia en funció de la durada dels estudis, sobre la base dels aspectes
següents:

◆ Cost de la plantilla de personal docent (Capítol I).
◆ Cost de la plantilla de personal d’administració i serveis (Capítol I).
◆ Previsió d’ingressos de la nova titulació.

a) Cost de l’increment de plantilla de personal docent
El procés de càlcul que s’aplica en la valoració econòmica de la plantilla de professorat
es basa en els criteris fixats pel model de càlcul de la plantilla teòrica de professorat
vigent en el moment d’elaborar l’estudi. En aquest cas s’utilitza el mateix model, apro-
vat en Junta de Govern de la URV de data 28 d’abril de 1999, que és vigent per al con-
junt de l’oferta d’estudis homologats.

En el càlcul del cost de la plantilla de personal acadèmic hi intervenen els paràme-
tres següents: la càrrega docent generada pel nou estudi propi, el nombre de places de
professorat per categoria i la retribució salarial corresponent a cada categoria de profes-
sorat.

Càlcul de l’increment de la càrrega docent
Prèviament a la valoració econòmica del professorat, cal conèixer l’increment de la
càrrega docent derivat del desplegament i l’aplicació del pla d’estudis del graduat o
graduat superior en àmbit específic, en termes de crèdits per grup (CR*GR), i el seu
equivalent a jornada completa (EJC).

Per obtenir la càrrega docent generada pel nou estudi propi s’utilitzen els inputs que
s’enumeren a continuació:

◆ L’oferta de places i el nombre d’alumnes per curs.
◆ La previsió de desplegament del pla d’estudis vinculat a la titulació, elaborat pel

centre on aquesta s’adscriu. Com s’indica anteriorment, cal disposar de la distribució
d’assignatures (obligatòries i optatives) per curs i el repartiment de crèdits de les assig-
natures per tipus d’activitat (T, P/S i Pr) i per àrees de coneixement.

◆ Els criteris de la URV. El procés de càlcul de la càrrega docent s’efectua a partir de
l’aplicació dels criteris establerts en el model esmentat anteriorment, els quals, a grans
trets, permeten determinar la càrrega lectiva total (crèdits per grup) generada per la titu-
lació —sobre la base de les assignatures activades del pla d’estudis, els alumnes per
curs i el nombre de grups d’activitat— i, posteriorment, distribuir-la per àrea de conei-
xement i departament. 

Així, per tal d’adequar el càlcul al model cal tenir en compte les especificacions
següents:

◆ Grandària màxima del grup segons el tipus d’activitat. Defineix el nombre màxim
d’alumnes per grup a partir del qual pot desdoblar-se una assignatura i generar un grup
nou.

◆ Factor d’optativitat (1 a 2). A efectes de càlcul de càrrega docent, s’aplica un fac-
tor d’optativitat d’1 a 2. Així, per cada crèdit optatiu que l’alumne ha de superar per
titular-se, l’oferta del pla d’estudis n’ha de preveure dos, que són els que realment com-
puten en el càlcul del cost de l’ensenyament.

L’increment de càrrega docent per àrea de coneixement es calcula a partir de la
diferència entre la força docent disponible en plantilla i la càrrega docent total —suma
de l’actual (homologada i pròpia) i la derivada de la implantació del nou pla d’estudis
propi. Aquesta càrrega docent addicional s’ha de cobrir a partir de l’aprofitament de
l’excedent de força docent actual dels departaments implicats i la contractació de nou
professorat associat.

b) Càlcul del cost del personal d’administració i serveis
En primer lloc, s’ha de calcular la plantilla del personal d’administració i serveis (PAS)
que implica la implantació del nou estudi a partir de l’aplicació dels criteris utilitzats en
el dimensionament de la plantilla de centre i de departament del nou catàleg de llocs
de treball del PAS.

Cicle Teoria
Problemes/ 
Seminaris

Pràctiques (laboratori-aula 
informàtica)

1r 120 60 20

2n 120 60 10
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A continuació, es determina l’increment del nombre de places de PAS a partir de la
diferència entre la dotació actual i la generada per la nova titulació.

Finalment, el cost econòmic d’aquest augment es fixa sobre la base del cost mitjà
del PAS.

c) La previsió de despesa d’inversions en immobles i equipaments (adquisició i ins-
tal·lació)
El graduat o graduat superior en un àmbit específic (tipus 3) no ha de suposar cap cost
addicional en matèria d’inversions en immobles i equipaments —adquisició i ins-
tal·lació— (Capítol VI), ja que es tracta d’utilitzar tant la infraestructura com la dotació
d’equipament disponible actualment.

d) La previsió de despesa de manteniment i de funcionament
A l’hora d’analitzar el graduat o graduat superior en un àmbit específic (tipus 3), el càl-
cul de la despesa de funcionament es basa en l’aplicació dels criteris de distribució de
les despeses de funcionament referits als estudis de pregrau no homologats, que s’utilit-
zen a la Universitat Rovira i Virgili des del pressupost 2003. Així, per calcular la despesa
de funcionament del centre on s’imparteix el graduat o graduat superior hi intervé el
nombre d’equivalents a jornada completa (EJC)1 i el d’alumnes matriculats,2 mentre que
la despesa de funcionament dels departaments que imparteixen l’esmentat graduat es
considera el nombre d’equivalents a jornada completa (EJC) i els crèdits per alumne
corregit pel factor d’experimentalitat3 del departament. 

De forma resumida, les variables que es consideren a l’hora de calcular el cost de
funcionament relatiu a centres i departaments es presenta en el quadre següent.

e) El cost total del títol de graduat o graduat superior
L’establiment d’aquests costos parcials ha de permetre establir el cost total d’implanta-
ció del graduat o graduat superior en un àmbit específic, tal com ho especifica l’expres-
sió següent.

Cost total tipus 3 = ∑ (personal docent, recursos materials, despesa de funciona-
ment de centre i departament, overhead per a la URV)

f) La previsió d’ingressos del títol de graduat o graduat superior
La partida d’ingressos que cal preveure en relació amb la implantació del graduat o gra-
duat superior en un àmbit específic és la procedent dels ingressos de la matrícula. És
necessari concretar l’import econòmic corresponent a cada una de les anualitats tal
com mostra la taula següent:

1 Els ingressos de la matrícula es calculen segons la previsió d’alumnes equivalents d’entrada i amb el
cost del crèdit que ajusti els ingressos a les despeses previstes.

El cost del crèdit que cal considerar és funció de la previsió del nombre mínim
d’alumnes equivalents d’entrada i de les despeses calculades en el punt anterior, de tal
manera que una matrícula d’alumnes ajustada a la previsió garanteix la cobertura
d’aquests costos totals. La sostenibilitat de la titulació requereix, doncs, l’assoliment i el
manteniment de xifres de matriculació iguals o superiors a aquest nombre mínim
d’alumnes. En aquest sentit, la posada en funcionament de la titulació s’haurà de recon-
siderar si la matriculació en el primer any s’allunya de la previsió feta. De la mateixa

Variable Centre Departament

EJC X X

Alumnes matriculats X

Crèdits per alumne X

Any n
(4t trimestre) Any n+1 Any n+2 Any n+3 (...)

Ingressos per matrícula1

Total ingressos

Segons es recull en la justificació de la proposta de distribució del pressupost de centres i departaments
del 2003: 
1 EJC: Es consideren els EJC específics dels pregraus no homologats en funció de la seva dedicació laboral.
2 Alumnes matriculats: Són els alumnes matriculats en els pregraus no homologats durant el curs vigent.
3 Crèdit per alumne corregit pel factor d’experimentalitat: Corresponen als crèdits ordinaris matriculats
pels alumnes del graduat o graduat superior multiplicats pel coeficient d’experimentalitat assignat a cada
departament que intervé en la docència d’aquest graduat.
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manera, un cop activada la titulació, caldrà plantejar la desactivació si el nombre
d’estudiants nous evoluciona cap a nivells que la facin insostenible. Per contra, en el
cas de xifres de matriculació superiors a la mínima prevista, la diferència entre els
ingressos i les despeses es repartirà entre el centre on s’imparteix la titulació i la Univer-
sitat.

4  S’aproven les memòries d’implantació dels nous ensenyaments per al curs 2003-
2004 següents:

◆ Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica
◆ Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica
◆ Ensenyament de Psicopedagogia

MEMÒRIA D’IMPLANTACIÓ DE LA TITULACIÓ D’ENGINYERIA 
TÈCNICA DE TELECOMUNICACIONS, ESPECIALITAT TELEMÀTICA

1. JUSTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE LA TITULACIÓ I ESTIMACIÓ
DE LA DEMANDA SOCIAL

Els estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat de Telemàtica) estan
dirigits a capacitar la persona que els cursi per formular, especificar, dissenyar i materi-
alitzar les necessitats de comunicació dels clients com a xarxes telemàtiques viables.
L’ensenyament que condueix a l’obtenció d’aquesta titulació ha de proporcionar la for-
mació adequada per entendre el funcionament de les tecnologies de xarxa actuals i
emergents i per poder explotar-les per satisfer les necessitats dels clients. Els titulats han
de poder realitzar amb èxit des de la connexió d’una estació de treball fins al muntatge
d’una xarxa d’abast mundial suportada per diferents tecnologies. La funció que cal rea-
litzar requereix que els enginyers es facin càrrec de les necessitats del client i hi propor-
cionin solucions tècniques. El disseny de xarxes és un camp altament competitiu i
sotmès a un desenvolupament molt ràpid, i les expectatives dels clients augmenten
contínuament, per la qual cosa cal transmetre als titulats un esperit de millora i actualit-
zació constants.

Aquest ensenyament ha d’oferir una formació científica bàsica de matemàtiques i
física, i una formació tecnològica prou àmplia que abasti tant la teoria del senyal i de
les comunicacions com la pròpia telemàtica. Podem distingir dos nivells pel que fa a la
formació tecnològica que s’imparteix: tecnologia general (electrònica digital i analò-
gica, circuits i sistemes, fonaments de programació, fonaments de computadors, projec-
tes, estadística i modelatge de sistemes) i tecnologia específica (sistemes lineals,
transmissió de dades i processament del senyal, arquitectura de xarxes i serveis, segure-
tat en xarxes telemàtiques). Els coneixements impartits han d’anar acompanyats d’un
entrenament adequat per tal que l’estudiant adquireixi les habilitats de comunicació i
de treball en equip que li seran imprescindibles per integrar-se amb èxit en la vida pro-
fessional.

1.1 Justificació de la conveniència de crear aquest nou ensenyament

1.1.1 Rellevància socioeconòmica de l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació 
(especialitat Telemàtica) 

La societat del coneixement s’estructura al voltant de les xarxes telemàtiques d’accés
universal, fonamentalment Internet. D’una manera genèrica, això ja justifica la necessi-
tat d’enginyers que donin suport a les xarxes de comunicacions, les desenvolupin i les
vagin adaptant als requeriments canviants de les empreses i dels usuaris particulars.
Això no obstant, destacarem un seguit de factors específics que il·lustren la convenièn-
cia d’implantar aquesta titulació a la Universitat Rovira i Virgili:

◆ Segons l’estudi “Oferta y demanda de empleo cualificado en España-2002“,
publicat per Infoempleo.com (http://www.infoempleo.com), el sector de les telecomu-
nicacions va situar-se, el 2000-2001, en el primer lloc pel que fa a l’oferta d’ocupació a
l’Estat espanyol, amb un 10,37% del total d’ocupació generada. En el conjunt de l’Estat,
el mateix estudi indica una tendència a l’augment de l’ocupació en aquest sector, tot i
una certa baixada conjuntural al setè lloc el 2001-2002 causada per una reducció de
l’oferta a les comunitats de Madrid i del País Basc, que són les úniques on no s’han
constatat augments d’ocupació en aquest sector el 2001-2002.

◆ Segons el mateix estudi, a Catalunya hi ha hagut un augment de l’oferta d’ocupa-
ció en el sector de les telecomunicacions, que ha passat del 13,06% del total de l’oferta
d’ocupació el 2000-2001, al 13,21% el curs 2001-2002. En termes relatius, Catalunya
és, darrere de Madrid, la segona comunitat autònoma on hi ha més oferta d’ocupació
en telecomunicacions: de concentrar el 18,36% de l’oferta espanyola en el sector el
2000-2001, ha passat a concentrar-ne el 23,09% el 2001-2002.

◆ Segons l’estudi esmentat anteriorment, a Catalunya l’oferta d’ocupació per a engi-
nyers tècnics en Telecomunicació el 2001-2002 ha estat un 1,75% sobre el total de
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l’oferta per a titulats universitaris, mentre que el nombre de titulats en aquesta disci-
plina ha estat només l’1,69% del total de titulats universitaris que han sortit al mercat el
curs 2001-2002. En vista de la probable fusió de les enginyeries tècniques i superiors
arran de l’adaptació al Sistema Europeu d’Ensenyament Superior, és convenient tenir
presents també les xifres pel que fa a l’Enginyeria Superior de Telecomunicació, que són
encara més positives: 2,21% de l’oferta laboral enfront de l’1,52% de titulats universita-
ris. En conclusió, l’oferta d’ocupació a Catalunya supera àmpliament l’oferta de titulats
en el sector de les telecomunicacions.

◆ Segons l’estudi “La situación laboral de los graduados españoles“ (revista Capital
Humano, núm. 21, juliol de 2002), els enginyers tècnics en Telecomunicació a l’Estat
espanyol tenen una taxa d’activitat del 95,3% i una taxa d’atur del 2,2%. Això situa
aquesta titulació entre les més demanades pel mercat laboral (en setè lloc). Entre els
titulats ocupats, el 65,8% tenen contracte indefinit. Pel que fa a la remuneració, el sou
mitjà d’un enginyer tècnic en Telecomunicació és de 21.110 € anuals, la qual cosa fa
que aquesta sigui la quarta titulació més ben pagada (només darrere dels enginyers de
camins, els arquitectes i els enginyers industrials) i la més ben pagada entre les titulaci-
ons de cicle curt.

◆ Segons el comissari europeu per a l’Empresa i la Societat de la Informació, “la dis-
ponibilitat de capacitats adequades en tecnologies de la informació i de les comunica-
cions (TIC) és una condició important per a la competitivitat de les empreses en
l’economia i està esdevenint cada cop més important per a l’economia europea en el
seu conjunt”. Una prova de l’interès de la Comissió Europea és la posada en marxa del
consorci Career Space (http://www.career-space.com), format per les grans indústries
de TIC amb seu a Europa i que s’ocupa de definir els perfils professionals que la indús-
tria demana actualment en aquest sector. Entre aquests perfils, podem trobar-hi l’equi-
valent de Telemàtica, anomenat Communications Network Design en la terminologia
de Career Space.

1.1.2 Les telecomunicacions al Camp de Tarragona 

El Camp de Tarragona és la segona concentració urbana de Catalunya, només darrere
de la conurbació de Barcelona, i té un creixement econòmic superior a la mitjana cata-
lana. La tradició al Camp de Tarragona en matèria de serveis telemàtics és notable, i ha
estat i està lligada a professors que exerceixen la seva tasca docent i investigadora a
l’ETSE. Recentment, la Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi Nacional d’Internet
2002 a la xarxa TINET (Tarragona InterNET, www.tinet.org), que l’any 1995 va conver-
tir-se en la primera xarxa ciutadana de Catalunya. TINET no fou fruit de la casualitat ni
ha estat una iniciativa aïllada. El Camp de Tarragona és una zona de Catalunya on la
implantació i l’ús de les xarxes de comunicació ha penetrat amb força dins del teixit
social i productiu. Ho demostren les diferents xarxes sectorials que s’han anat afegint a
la xarxa transversal TINET:

◆ ALTAnet (www.altanet.org), xarxa de les administracions locals de les comarques
de Tarragona.

◆ CEPTAnet (www.cepta.net), xarxa de la Confederació Empresarial de la Província
de Tarragona.

◆ URVnet (www.urv.es), xarxa estesa de la Universitat Rovira i Virgili, que proporci-
ona servei d’internet a domicili als seus membres.

L’interès social i polític per mantenir algunes de les xarxes anteriors s’ha materialit-
zat en la creació, per part de la Diputació de Tarragona, d’OASI (Organisme Autònom
per a la Societat de la Informació, www.oasi.org), que té encomanat el manteniment de
la xarxa ciutadana TINET i de la xarxa sectorial ALTAnet. 

La demanda d’enginyers tècnics de Telecomunicació (especialitat Telemàtica) al
Camp de Tarragona no es justifica tan sols per l’existència de les xarxes i dels serveis
esmentats anteriorment. Hi ha també indústries capdavanteres que requereixen aquesta
mena de professionals. Tres exemples singulars —en el primer cas pel volum, en el
segon cas pel nivell tecnològic i en el tercer cas per la implantació territorial— són:

◆ Datalogic SA (www.datalogic.es) és un grup multinacional amb seu central a Reus
que posseeix les marques BEEP, Tay, Vobis i PC&TELECOS entre altres. Datalogic con-
centra el 6% de les vendes de PC a l’Estat espanyol i el 12% del mercat de consum. A
més, el grup és proveïdor de serveis d’Internet i declara a la seva pàgina web que el
25% de les seves vendes i el 35% del marge de beneficis global procedeix del sector de
les telecomunicacions.

◆ La multinacional americana Lear Corporation té el centre de R+D de la seva divi-
sió elèctrica i electrònica a Valls. En aquest centre hi treballen 180 enginyers que es
dediquen al disseny i fabricació de components i sistemes electrònics per a l’automò-
bil. Entre els desenvolupaments que duen a terme ocupen un lloc destacat els sistemes
de comunicació interna dels vehicles (busos de camp, etc.) i l’anomenat “rear-seat
entertainment”, és a dir, sistemes d’àudio i vídeo per a l’entreteniment dels passatgers.
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Tradicionalment, aquest centre s’ha nodrit d’enginyers tècnics industrials en Electrònica
Industrial de la URV, però l’actual tendència l’està duent a cercar també enginyers tèc-
nics en Telecomunicació.

◆ La indústria química del Camp de Tarragona està iniciant una forta implantació de
sistemes telemàtics sense fils (wireless) per a supervisió i anàlisi. Aquests sistemes subs-
tituiran en un futur proper els actuals sistemes cablejats de control.

A més de les tres singularitats anteriors, la implantació de les telecomunicacions al
teixit social i productiu que envolta la Universitat Rovira i Virgili ha donat lloc a una
multitud de petites i mitjanes empreses que ofereixen serveis d’Internet, instal·lació de
xarxes, connexió de municipis aïllats mitjançant xarxes sense fils, etc.

1.1.3 Demanda social de l’ensenyament al nostre entorn i a Catalunya 

A l’apartat anterior s’ha justificat la demanda d’enginyers tècnics de Telecomunicació
(especialitat Telemàtica) per part de l’entorn socioeconòmic de la Universitat Rovira i
Virgili. Pel que fa a la demanda social dels estudis que condueixen a aquesta titulació,
ens hem de remetre a les xifres existents en l’àmbit de Catalunya. Si prenem com a
mesura del nombre d’estudiants que a Catalunya volen cursar l’ensenyament d’Enginye-
ria Tècnica de Telecomunicació (especialitat Telemàtica) les xifres de sol·licitants en pri-
mera opció, veiem que durant el curs 2002-2003 s’ha produït un augment espectacular
del 35% respecte al curs precedent. En efecte, s’ha passat de 263 sol·licitants el curs
2001-2002, a 355 sol·licitants el curs 2002-2003.

Actualment, a Catalunya, aquesta titulació s’imparteix als centres següents:
◆ EPS de Castelldefels (UPC)
◆ ESP de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
◆ EUP de Mataró (adscrit a la UPC)
◆ EUETT La Salle, Barcelona (Universitat Ramon Llull)
Els quatre centres anteriors es troben tots a l’àrea de Barcelona i només dos són

públics. El centre de Castelldefels matricula actualment un nombre considerable
d’alumnes procedents de les comarques tarragonines. 

L’actual creixement de la demanda d’aquesta titulació fa necessari que nous centres
l’ofereixin, particularment al Camp de Tarragona —segona concentració urbana i indus-
trial del país. En vista de la rellevància socioeconòmica de la titulació i del grau de
demanda per part dels sectors productius del Camp de Tarragona, podem xifrar el dèfi-
cit actual de titulats en aquesta especialitat en el nostre entorn en uns 500. 

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la URV, com a centre que ja ofereix
ensenyaments d’Enginyeria Informàtica, Elèctrica i Electrònica, és el candidat natural
per acollir un nou ensenyament d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat
de Telemàtica), la qual cosa convertiria l’ETSE en un centre integral de tecnologies de la
informació i les comunicacions, en la línia que marquen el Consorci Career Space,
l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, www.ieee.org) i les universitats
nord-americanes.

 2. POSSIBLES SORTIDES LABORALS

2.1 Disseny de xarxes de comunicacions 
La sortida laboral més característica de l’enginyer tècnic de Telecomunicació (en l’espe-
cialitat de Telemàtica) és dissenyar xarxes de comunicacions fent servir productes de
diversos fabricants. 

En aquesta mena de feina, l’enginyer ha d’analitzar i interpretar les necessitats dels
clients i proporcionar-los les solucions que demanen. Normalment, les necessitats són
complexes i cal treballar en equip. Algunes de les solucions que un enginyer d’aquesta
titulació pot oferir són:

◆ Una xarxa IP (Internet)
◆ Una xarxa de telefonia mòbil que integri veu, fax i dades
◆ Millores en xarxes existents per aprofitar noves tecnologies, noves funcionalitats o

simplement per augmentar-ne la capacitat
◆ Xarxes que permetin serveis de valor afegit, com serveis multimèdia i/o de paga-

ment amb targeta
◆ Una xarxa que permeti la interconnexió i la interoperació de diverses xarxes exis-

tents, que poden trobar-se en països diferents. Un exemple d’aquesta situació es la
interconnexió de les xarxes EDI (Electronic Data Interchange) de diverses empreses del
mateix sector que es trobin en diferents països i que usin tecnologies diferents.

Les feines de disseny de xarxes poden trobar-se tant en empreses petites o mitjanes
com en grans empreses. Exemples de pimes són les consultores o les enginyeries que
dissenyen, implanten i mantenen xarxes a casa del client. Com a exemples de grans
empreses tenim les del sector de l’automòbil, com ara Lear Corporation, on el producte
no és la xarxa en si, sinó que inclou sistemes de comunicacions. A Catalunya i al Camp
de Tarragona podem trobar tots dos tipus d’empreses.
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2.2 Manteniment i assegurament de xarxes de comunicacions
Una xarxa de comunicacions és quelcom que cal mantenir, especialment si és gran i
oberta. En efecte, l’enginyer tècnic de Telecomunicació (en l’especialitat de Telemàtica)
té una altra sortida natural en el manteniment de xarxes corporatives (intranets). Aquest
manteniment inclou els punts següents:

◆ Seguiment i optimització del rendiment de la xarxa en les seves diverses seccions
◆ Assegurament de la xarxa, mitjançant la implantació de xifratge, tallafocs, monito-

rització de paquets, etc.
◆ Reparació d’avaries i restauració de la connectivitat
Qualsevol empresa que tingui una xarxa corporativa mitjana o gran necessita els

serveis d’un titulat d’aquesta especialitat. Alguns exemples d’empreses amb aquestes
necessitats són la pròpia URV —que té una de les intranets més grans de la demarca-
ció—, la Diputació de Tarragona, les indústries del complex petroquímic de Tarragona,
etc.

2.3 Enginyer de Telefonia Mòbil i Xarxes sense Fils (wireless LANs)
Dins del pla d’estudis proposat per a la titulació s’imparteixen assignatures obligatòries
d’universitat i optatives sobre Telefonia Mòbil i Xarxes sense Fils. 

◆ El sector de la telefonia mòbil ha tingut un gran desenvolupament amb el sistema
GSM (de segona generació) i s’espera que s’expandeixi cap als serveis de dades amb la
implantació dels sistemes GPRS (de segona i cinquena generació) i UMTS (de tercera
generació). Els enginyers tècnics de Telecomunicació (en l’especialitat de Telemàtica)
tenen un perfil molt adequat per dedicar-se a la instal·lació i manteniment de xarxes de
telefonia mòbil. 

◆ Les xarxes sense fils es perfilen com el gran competidor dels serveis avançats de
telefonia mòbil, particularment en àrees urbanes. Actualment ja hi ha en marxa diverses
iniciatives per fer arribar Internet de banda ampla a campus universitaris, àrees urbanes
i àrees semirurals de Catalunya a través de xarxes metropolitanes o locals sense fils. El
desplegament d’aquestes infraestructures requerirà enginyers tècnics de Telecomunica-
ció (en l’especialitat de Telemàtica).

2.4 Disseny i implantació d’aplicacions i serveis telemàtics
Un aspecte molt important per al desplegament de xarxes avançades de comunicacions
són els serveis de valor afegit que s’implanten en aquestes infraestructures. Com que
que en el currículum de l’enginyer tècnic en Telecomunicacions (en l’especialitat de
Telemàtica) s’inclouen matèries de programació i d’arquitectures de xarxes i serveis
telemàtics, una altra sortida natural d’aquests titulats serà el disseny i la implantació
d’aquests serveis. Les línies d’activitat bàsiques en aquesta àrea són:

◆ Middleware (objectes distribuïts, autenticació, notificació...)
◆ Aplicacions distribuïdes per Internet/Intranet (arq. basades en components,

entorns basats en XML...)
◆ Sistemes d’informació avançats
◆ Aplicacions col·laboratives multimèdia
◆ Sistemes de cerca, organització i recuperació d’informació a Internet

2.5 Tasques comercials
Segons l’estudi “Oferta y demanda de empleo cualificado en España 2002: sector Tele-
comunicaciones“ (www.infoempleo.com), la tasca comercial ocupa un 37% dels engi-
nyers de Telecomunicació que hi ha a l’Estat espanyol. Aquest percentatge tan alt
s’explica pel fet que les solucions de xarxes de comunicacions són solucions fetes a
mida de cada empresa i requereixen, per tant, molt de tracte entre els enginyers i els cli-
ents. Específicament, el consorci industrial Career Space (www.career-space.com)
esmenta les següents funcions comercials del perfil communications network design
(equivalent al de l’ET Telecomunicació, en l’especialitat de Telemàtica):

◆ Treballar amb el client per analitzar els seus requeriments de comunicacions i per
determinar la millor solució en termes de cost-benefici.

◆ Mantenir una relació estreta amb els subministradors per estar al corrent dels seus
productes i per posar-los al corrent dels productes que necessitaran els clients.

◆ Treballar amb els col·legues de vendes i màrqueting per desenvolupar les relaci-
ons amb els clients i assolir els objectius de negoci de l’empresa. 

◆ Respondre als requeriments dels clients fent presentacions i preparant propostes
formals.

2.6 Tasques de formació
Per la seva titulació, els actuals enginyers tècnics no tenen gaire accés al sistema educa-
tiu com a ensenyants. Tot i així, un enginyer tècnic de Telecomunicació (especialitat
Telemàtica) pot desenvolupar les tasques formatives següents:
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◆ Docència en la formació professional i en els cicles formatius de grau superior ori-
entats a xarxes de comunicació (per exemple, el cicle de grau superior Tècnic Superior
en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics).

◆ Organització de sessions d’educació en productes específics, de transferència de
capacitats i d’actualització de nous productes. Aquestes sessions poden anar destinades
a altres especialistes de la mateixa empresa, a clients, a socis d’altres empreses o fins i
tot a subministradors.

2.7 Exercici lliure de la professió
Els enginyers tècnics de Telecomunicació tenen atribucions reconegudes per la llei per
elaborar i signar projectes de cablejat d’edificis, instal·lació de xarxes, etc. Per tant, la
creació d’empreses de serveis o l’exercici lliure de la professió en una oficina tècnica
són també sortides naturals d’aquests professionals.

 3. ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS

L’estructura del pla d’estudis de l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat
Telemàtica), d’acord amb les directrius generals del BOE (RD 1454/1991, de 30
d’agost), s’articula com un ensenyament de primer cicle amb tres anys de durada i en
una càrrega lectiva total de 225 crèdits. Aquesta càrrega lectiva coincideix amb la dels
plans d’estudis dels altres centres que ofereixen aquesta titulació a Catalunya. Les matè-
ries troncals especificades en les directrius generals del BOE sumen 99 crèdits i es deta-
llen a continuació:

 La distribució de crèdits per curs és la que mostrem en el quadre següent:

Matèries Descriptors
Crèdits
BOE

Crèdits 
ETSE

Components i circuits electrònics Circuits electrònics digitals: famílies lògiques, subsistemes 
combinacionals i seqüències, interfícies analogicodigitals. 
Modelatge i aplicacions de components. Circuits electrònics 
analògics: amplificadors, sistemes realimentats, oscil·ladors, fonts 
d’alimentació, subsistemes integrats analògics.

12 12

Fonaments de la programació Sintaxi i semàntica de llenguatges. Llenguatges imperatius. 
Pràctiques de desenvolupament de programes. Proves funcionals. 
Altres tipus de llenguatges.

12 12

Fonaments de computadors Nivells de descripció. Unitats funcionals. Nivell de transferència 
de registres. Interpretació d’instruccions. Microprogramació. 
Conceptes d’entrada i sortida. Altres tipus d’ordinadors.
Sistemes operatius.

12 12

Fonaments físics del’enginyeria Introducció a l’electromagnetisme, l’acústica i l’òptica. 6 7,5

Fonaments matemàtics de l’enginyeria Anàlisi vectorial. Funcions de variable complexa. Anàlisi de 
Fourier. Equacions en derivades parcials. Matemàtica discreta. 
Anàlisi numèrica.

12 12

Projectes Metodologia, formulació i elaboració de projectes. 6 6

Sistemes electrònics digitals Microprocessadors. Tècniques d’entrada i sortida. Famílies de 
perifèrics. Disseny de sistemes electrònics basats en 
microprocessadors.

6 6

Sistemes lineals Senyals deterministes i aleatoris. Dominis transformats. 6 6

Transmissió de dades i arquitectura
de xarxes i serveis

Interfícies i control de perifèrics. Comunicacions digitals. 
Codificació i detecció d’informació. Canals d’accés múltiple i 
multiplexació. Protocols de comunicació. Arquitectura i models 
de referència. Sistemes i serveis portadors. Commutació. Xarxes 
telefòniques, tèlex i de dades. Interfícies i protocols terminals 
d’usuari. Serveis terminals i de valor afegit. 

27 28,5

Curs
Matèries
troncals

Matèries
obligatòries

Matèries
optatives

Crèdits de lliure
configuració

Treball
fi de carrera Total

1r  63 10,5 0 0 0  73,5

2n 33 27 6 9 0 75

3er 6 13,5 25,5 13,5 18  76,5

TOTAL 102 51 31,5 22,5 18 225

Núm. 4



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 200344

La relació de matèries per cursos és:
PRIMER CURS
Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

SEGON CURS
Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

TERCER CURS
Primer quadrimestre

Assignatura Crèdits Tipologia

Fonaments Matemàtics de l’Enginyeria I 6 Troncal

Fonaments Físics de l’Enginyeria  7,5 Troncal

Circuits i Sistemes 6 Obligatòria

Electrònica Digital 6 Troncal

Fonaments de Telemàtica 6 Troncal

Fonaments de la Programació I 6 Troncal

Assignatura Crèdits Tipologia

Fonaments Matemàtics de l’Enginyeria II 6 Troncal

Introducció als Computadors  7,5 Troncal

Sistemes Lineals 6 Troncal

Laboratori d’Electrònica 6 Troncal

Àlgebra  4,5 Obligatòria

Fonaments de la Programació II 6 Troncal

Assignatura Crèdits Tipologia

Processament de Senyals en Comunicacions 4,5 Obligatòria

Estadística i Modelatge de Sistemes 6 Obligatòria

Fonaments de Comunicacions 6 Troncal

Tecnologies de Radiofreqüència i Òptiques 6 Obligatòria

Sistemes Electrònics Digitals 6 Troncal

Laboratori de Transmissió de Dades 4,5 Troncal

Assignatura Crèdits Tipologia

Sistemes Operatius 4,5 Troncal

Sistemes de Comunicació sense Fils 4,5 Obligatòria

Sistemes Electrònics de Comunicació 6 Obligatòria

Arquitectures Telemàtiques 7,5 Troncal

Laboratori d’Arquitectures Telemàtiques 4,5 Troncal

Optativa 6 Optativa

Assignatura Crèdits Tipologia

Seguretat en Xarxes Telemàtiques 6 Obligatòria

Xarxes i Serveis 7,5 Obligatòria

Projectes 6 Troncal

Optativa 4,5 Optativa

Optativa 4,5 Optativa

Optativa 4,5 Optativa
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Segon quadrimestre

La relació de matèries optatives previstes en el pla d’estudis de l’Enginyeria Tècnica
de Telecomunicació (especialitat Telemàtica) és aquesta:

4. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA SUFICIENT PER DESENVOLUPAR LA INVESTIGACIÓ 
RELACIONADA AMB L’ENSENYAMENT

Dins de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), diferents grups o unitats de
recerca reconeguts tant en l’àmbit català com en l’àmbit estatal i en l’internacional, i
vinculats als dos departaments que hi ha a l’ETSE, s’interessen tant per la docència com
per la recerca en el camp de l’enginyeria telemàtica. Així, doncs, cal destacar els grups
següents:

Grup CRISES-Comerç Electrònic Segur
(Per a més informació, vegeu http://www.etse.urv.es/recerca/crises)

El grup de recerca CRISES ha estat reconegut pel DURSI de la Generalitat de
Catalunya com a grup de recerca consolidat (novembre de 2002) i està format per 6
doctors i 5 doctorands, amb formacions en Informàtica, Enginyeria Telemàtica i
Matemàtiques. El coordinador i el nucli del grup es troben a l’ETSE de la URV, tot i que
també hi pertanyen un professor doctor de la UOC (exmembre de la URV) i un profes-
sor doctor i un professor no doctor del Departament d’Enginyeria Telemàtica de la UPC.
El grup va ser fundat a la URV el 1994, però el seu coordinador —el doctor Josep
Domingo Ferrer, i actual director de l’ETSE— ha estat actiu en Seguretat de la Informa-
ció i Criptografia des del 1988 (el 1991 fou l’autor de la primera tesi llegida a l’Estat
espanyol sobre criptografia). Els interessos i capacitats del grup inclouen els temes
següents:

◆ Mètodes per a la protecció dels drets de distribució de contingut multimèdia (mar-
ques d’aigua, fingerprinting).

◆ Micropagaments i esquemes de pagament per visió per a lliurament de continguts
multicast.

◆ Aplicació de targetes intel·ligents al comerç electrònic.
◆ Joc electrònic segur per Internet.
◆ Comerç mòbil (m-comerç) de contingut multimèdia.
◆ Privacitat: control d’inferència en bases de dades estadístiques, control de la reve-

lació estadística, intercanvi de dades confidencials de consumidors entre empreses,
tècniques d’enllaç de registres.

Entre la docència realitzada pel grup, a continuació esmentem la que és afí a l’Engi-
nyeria Telemàtica:

◆ Xarxes de Computadors I (4,5 crèdits, troncal de 1r curs de 2n cicle d’Enginyeria
Informàtica a la URV). Aquesta assignatura fou oberta pel grup i impartida els dos pri-
mers anys (cursos 1997-1998 i 1998-1999).

◆ Xarxes de Computadors II (4,5 crèdits, troncal de 1r curs de 2n cicle d’Enginyeria
Informàtica a la URV). Aquesta assignatura fou oberta pel grup i impartida els dos pri-
mers anys (cursos 1997-1998 i 1998-1999).

◆ Criptologia (6 crèdits, optativa de 2n cicle d’Enginyeria Informàtica a la URV).
Aquesta assignatura fou oberta pel grup el curs 1997-1998 i el grup l’ha estat impartint
sense interrupció fins al curs actual, 2002-2003.

◆ Comerç Electrònic (6 crèdits, optativa de 2n cicle d’Enginyeria Informàtica a la
URV). Aquesta assignatura fou oberta pel grup el curs 1998-1999 i el grup l’ha estat
impartint sense interrupció fins al curs actual, 2002-2003.

Assignatura Crèdits Tipologia

Projecte de fii de carrera 18 Obligatòria

Optativa 6 Optativa

Optativa 6 Optativa

Matèria Crèdits

Bloc d’optatives d’Enginyeria Telemàtica i Teoria del Senyal i Comunicacions 30

Bloc d’optatives d’Informàtica i Matemàtiques 30

Bloc d’optatives d’Automàtica i Tecnologia Electrònica 30

Tècniques Empresarials 9

Bloc d’optatives de Filologia 9

Pràctiques en empresa 12
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◆ Criptografia (6 crèdits, optativa de les titulacions d’Enginyeria Tècnica en Informà-
tica de Sistemes, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i 2n cicle d’Enginyeria
Informàtica a la UOC). Des de la URV, el grup va elaborar els materials per a aquesta
assignatura, la va obrir el curs 1999-2000 i la continua impartint actualment.

◆ Comerç Electrònic (6 crèdits, optativa del 2n cicle d’Enginyeria Informàtica a la
UOC). El grup ha elaborat els materials per a aquesta assignatura, i l’imparteix des de la
URV des del curs 2002-2003.

◆ Els dos membres del grup que pertanyen al Departament d’Enginyeria Telemàtica
de la UPC imparteixen diverses assignatures de Telemàtica a l’Enginyeria de Telecomu-
nicacions de la UPC i un d’ells participa en el Programa de doctorat en Enginyeria
Telemàtica d’aquella universitat.

En el camp de la recerca i la transferència de tecnologia, destaquem:
◆ El coordinador del grup és el fundador i el president del capítol espanyol de la

IEEE Information Theory Society (http://www.etse.urv.es/recerca/ieeeitsp).
◆ Pel que fa a tesis doctorals, el grup n’ha generat 6 en els darrers 5 anys (quatre de les

quals en Enginyeria Telemàtica) que tenen com a tema comú la seguretat de la informació.
◆ El grup ha obtingut finançament competitiu de qualitat en les àrees telemàtiques,

on coordina un projecte europeu del 5è Programa Marc, un projecte coordinat de
l’McyT sobre telefonia mòbil de 3a generació, un projecte McyT sobre qualitat de ser-
vei en banda ampla i una xarxa temàtica de la Generalitat de Catalunya.

◆ A més, participa com a membre en dos projectes europeus més del 5è Programa
Marc.

◆ Té dues patents en explotació en l’àrea del comerç electrònic segur.
◆ Assessora científicament l’empresa start-up SCYTL World Online Security SA

(http:// www.scytl.com), que treballa en temes de joc electrònic segur i de votacions
segures sobre Internet.

◆ Té els indicadors de recerca següents en els darrers cinc anys:
1. Llibres editats: 3 (tots ells internacionals)
2. Llibres com a autors: 3
3. Articles SCI: 33
4. Articles totals: 44
5. Capítols de llibre i congressos IEEE: 45
6. Projectes europeus: 4 (un com a coordinador)
7. Projectes finançats pel govern nord-americà: 1 (amb l’IP al nostre grup)
8. Projectes CICYT-MCyT: 3 (tots amb l’IP al nostre grup i un d’ells coordinat pel

nostre grup)
9. Tesis dirigides: 6 (quatre de les quals en Enginyeria Telemàtica)
10. Patents: 2 (una d’elles internacional; totes dues en explotació)
11. Contractes de transferència de tecnologia: 18 

Grup d’Automàtica i Electrònica Industrial 
El grup de recerca GAEI està format per 7 doctors enginyers de Telecomunicació, 1 doc-
tor en Informàtica Industrial, 1 doctor en Ciències Físiques i 1 enginyer. El coordinador
i el nucli del grup es troben a l’ETSE de la URV. El grup va ser fundat a la URV el 1994 i
el seu coordinador és el Dr. Luís Martínez Salamero, anterior director de l’ETSE. Els
interessos i capacitats del grup inclouen els temes següents (codis UNESCO):

◆ 330703 Disseny de circuits
◆ 331102 Enginyeria de control
◆ 332205 Fonts no convencionals d’energia
◆ 330601 Utilització del corrent continu
◆ 331702 Automòbils
◆ 330793 Microelectrònica. Disseny
◆ 330603 Motors elèctrics
◆ 120326 Simulació
Les àrees temàtiques de la docència realitzada pel grup són:
◆ Disseny de Circuits
◆ Teoria de Circuits
◆ Enginyeria de Control
◆ Electrònica de Potència
◆ Senyals i Sistemes
◆ Electrònica
◆ Informàtica Industrial
Del camp de la recerca i la transferència de tecnologia dels darrers cinc anys, en

destaquem:
1. Projectes actius del Ministeri de Ciència i Tecnologia: 3
2. Projectes de R+D amb empreses: 11 —d’aquests, un està relacionat amb la caracterit-

zació de línies de transmissió, i un altre amb els bussos de comunicació en l’automòbil.
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3. Tesis dirigides: 6, més una que s’està finalitzant i que tracta sobre la gestió de
fallades en l’automòbil mitjançant bussos de comunicació.

4. Articles SCI: 10
5. Congressos internacionals: 33
6. Patents: 3

Grup Dispositius, Sensors i Disseny VLSI
(Per a més informació, vegeu http://www.etse.urv.es/DEEEA/.)

El grup de recerca, reconegut com a grup de recerca consolidat pel DURSI-Generalitat,
està format per 11 doctors, 3 enginyers superiors i 12 estudiants de doctorat. El grup va
iniciar les seves activitats l’any 1991 i està coordinat pel Dr. Xavier Correig Blanchar.
També hem de destacar que, dels 11 doctors del grup, 7 són doctors enginyers en Tele-
comunicacions.

L’espectre d’activitats del grup de recerca està diversificat en diferents camps de
l’Enginyeria Electrònica, com ara sistemes en temps real i comunicacions, informàtica
industrial, disseny VLSI, sensors de gas, nas electrònic i dispositius semiconductors. La
relació del grup de recerca amb les activitats pròpies de l’Enginyeria en Telecomunica-
cions (especialitat Telemàtica) es poden resumir en els següents aspectes:

◆ Sistemes de Temps Real i Comunicacions, que basen la seva activitat en els
següents objectius:

- Disseny de protocols de comunicació de temps real.
- Implementació de protocols en estructures de hardware i software.
- Implementació de software optimitzat d’algorismes de control per a microcompu-

tadors.
- Sistemes de comunicació via IP.
- Sistemes de control distribuït per radiofreqüència.
- Sistemes de comunicació per a l’automòbil.
- Sistemes de comunicació per a entorns industrials (control i automatització de

processos i maquinària).
A més, en l’àrea dels sistemes de comunicació, s’han portat a terme els següents

projectes de transferència de tecnologia i cursos:
- Software d’adquisició i tractament de dades en vagons de tren (1998/99).
- Sistema distribuït de control per a màquines de test de circuits impresos (1999/

2000).
- Sistema distribuït de control aplicat a la diagnosi de cablejat d’automòbils (1999/

2000).
- Sistema de comunicacions digitals per a transmissió d’àudio multicanal (1999/

2000).
- In-vehicle communication systems (2000).
- Emulador on-line per al desenvolupament de sistemes distribuïts de control (2000/01).
- Estudi: “Anàlisi de fallades de sistemes distribuïts de control en plantes químiques“

(2001).
- Disseny i desenvolupament del protocol de comunicació RDbus (2000/2).
La realització d’aquests projectes ha comportant la creació de dos patents internaci-

onals (PCT) i una d’estatal.
◆ Disseny VLSI, que basa la seva activitat en els següents objectius:
- Tècniques d’identificació segura d’aplicació en smart-cards.
- Aplicació de dispositius dinàmicament reconfigurables en criptografia i biometria.
- Desenvolupament de components IP per a criptografia i biometria.
- Prototipat ràpid basat en FPGA.
- Especificació, disseny i síntesi d’alt nivell de sistemes electrònics.
Dins de la recerca en dispositius dinàmicament reconfigurables i fent prototipus els

sistemes hardware-software, el grup ha realitzat diferents projectes de transferència:
- Disseny i implementació d’un entrenador lògic per a PLD In-System-Programma-

bles (1999/2000).
- Anàlisi i validació de les especificacions del sistema de distribució electrònica/

elèctrica CAVA05 (2000/2001).
- Anàlisi de les prestacions de RHAPSODY in MICRO-C com a generador automàtic

de codi C directament portable a sistemes amb microprocessador encastat (2001).
◆ Els indicadors de recerca dels darrers cinc anys han estat els següents:
1. Articles SCI: 56
2. Capítols de llibre: 3
3. Projectes estatals: 8
4. Projectes europeus: 1
5. Projectes amb empreses: 15
6. Tesis dirigides: 5, més dues en fase de redacció final
7. Patents: 3 (dues de les quals són internacionals)
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8. Contractes de transferència amb empreses: 17
9. Direcció del Centre Tecnològic en Enginyeria Electrònica

Grup de recerca en Intel·ligència Artificial BANZAI
El grup de recerca BANZAI està format per 4 doctors, 5 doctorands i 2 col·laboradors
externs becats, amb formació informàtica orientada cap a la Intel·ligència Artificial.
Des de 1998, el coordinador del grup és David Riaño Ramos, que també actua com a
sotsdirector de l’ETSE. El grup es troba al Departament d’Enginyeria Informàtica i
Matemàtiques, i la seva principal activitat és la participació en projectes I+D i la
publicació dels resultats en revistes i congressos científics. Els interessos i les capaci-
tats del grup inclouen:

◆ Anàlisi intel·ligent de dades i Data Mining
◆ Sistemes multiagents
◆ Gestió del coneixement
◆ Raonament basat en models
◆ Modelat basat en creences
Aquestes línies de treball s’apliquen als àmbits de la medicina i dels processos

industrials.
Els membres docents del grup pertanyen a les àrees de coneixement de Llenguatges

i Sistemes Informàtics i Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, i han
impartit o estan impartint les següents assignatures:

◆ Programació I (12 crèdits, obligatòria de primer curs d’ETIG, ETIS).
◆ Intel·ligència Artificial (6 crèdits, optativa de tercer curs d’ETIG).
◆ Introducció a les Bases de Dades (4,5 crèdits, obligatòria de segon i tercer curs

d’ETIG i ETIS, respectivament).
◆ Models Abstractes de Càlcul (4,5 crèdits, obligatòria de segon curs d’ETIS).
◆ Programació Concurrent (6 crèdits, optativa de tercer curs d’ETIG i ETIS).
◆ Intel·ligència Artificial I (4,5 crèdits, obligatòria de primer curs d’EI).
◆ Intel·ligència Artificial II (4,5 crèdits, obligatòria de primer curs d’EI).
◆ Enginyeria del Software I (4,5 crèdits, obligatòria de primer curs d’EI).
◆ Sistemes Informàtics I (7,5 crèdits, obligatòria de segon curs d’EI).
En els darrers tres anys el grup ha participat en els següents projectes d’I+D relacio-

nats amb els serveis telemàtics:
◆ “AgentCities.NET: Testbed for a WorldWide Agent Network“ (EU IST-2000-28384),

format per 30 institucions europees, investigador principal Steve Willmott (EPFL, Lau-
sanne), 2001-2003.

◆ “STREAMOBILE: Streaming the contenidos multimedia hacia dispositivos móviles
con retribución por micropago“ (CICYT TIC2001-0633-C03-02), format per tres institu-
cions catalanes, l’investigador principal és Josep Domingo (URV) i l’investigador princi-
pal del subprojecte 02 és Vicenç Torra, 2001-2004.

◆ “Sistema d’informació hospitalària d’ajuda a l’adaptació de pesos relatius als
GRD“ (CIRIT AATM 119/20/2000), format per la URV com a únic grup, l’investigador
principal és David Riaño (URV), 2001-2003.

Els indicadors de recerca dels darrers 5 anys són:
1. Articles SCI: 21
2. Articles totals: 43
3. Congressos internacionals: més de 60
4. Projectes europeus: 3
5. Projectes CICYT: 2
6. Altres projectes finançats: 3
7. Tesis en direcció: 5

Grup RIVI - Robòtica i Visió Intel·ligents 
(Per a més informació, vegeu: http://www.etse.urv.es/recerca/rivi)

El grup RIVI se centra en el desenvolupament de solucions innovadores en diverses
àrees de la robòtica i de la visió per computador per mitjà de l’aplicació de tècniques
de computació avançades. Aquest grup està ubicat en el Departament d’Enginyeria
Informàtica i Matemàtiques de la URV, encara que hi ha membres d’altres departa-
ments. L’integren un grup de 16 investigadors, dos dels quals són doctors. La seva for-
mació i investigació és força variada:

◆ Desassemblatge Automàtic
◆ Sistemes Multiagent per a Robòtica
◆ Planificació
◆ Anàlisi i Processament d’Imatges
◆ Modelatge 3D
◆ Arquitectures de Computadors Avançades
◆ Sistemes en Temps Real
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De les línies de recerca anteriors, la darrera és la que està més relacionada amb
l’àmbit telemàtic. Dintre d’aquesta línia s’estan desenvolupant mètodes nous de planifi-
cació de tasques en sistemes en temps real estricte (Hard Real-Time Systems) principal-
ment per a sistemes multicomputadors i per a sistemes distribuïts. Aquests mètodes
permeten assegurar acabar les tasques periòdiques abans dels seus límits temporals
alhora que també permeten utilitzar els recursos que aquestes deixen lliures per a altres
funcions, com ara executar tasques que arriben de forma aperiòdica, augmentar la
càrrega periòdica, reduir la velocitat dels processadors per baixar el consum energètic,
etc.

Dos membres del grup formen part del programa acadèmic de l’empresa CISCO
SYSTEMS, líder en comunicacions en l’àmbit mundial.

Entre la docència realitzada pels membres del grup, la següent és afí amb assignatu-
res que apareixen en el pla d’estudis d’Enginyeria Telemàtica:

◆ Xarxes de Computadors (6 crèdits, troncal de 3r curs de primer cicle d’Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Sistemes de la URV). Aquesta assignatura fou iniciada pel
grup i ha estat impartida durant 11 anys.

◆ Xarxes de Computadors I (4,5 crèdits, troncal de 1r curs de segon cicle d’Enginye-
ria Informàtica de la URV). Impartida pel grup en els darrers 3 cursos.

◆ Xarxes de Computadors II (4,5 crèdits, troncal de 1r curs de segon cicle d’Enginye-
ria Informàtica de la URV). Impartida pel grup en els darrers 3 cursos.

◆ Administració i Gestió de Xarxes de Computadors (6 crèdits, optativa de 3r curs de
primer cicle d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes de la URV). Aquesta assig-
natura fou iniciada pel grup i ha estat impartida durant 5 anys.

◆ Ampliació de Xarxes de Computadors (4,5 crèdits, optativa de 3r curs de primer
cicle d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes de la URV). Aquesta assignatura
fou iniciada pel grup i va ser impartida durant 3 anys.

◆ Gestió de Xarxes de Computadors (4,5 crèdits, optativa de 3r curs de primer cicle
d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes de la URV). Aquesta assignatura fou
iniciada pel grup i va ser impartida durant 3 anys.

◆ Administració de Sistemes Operatius (4,5 crèdits, obligatòria de 3r curs de primer
cicle d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes de la URV). Aquesta assignatura
fou iniciada pel grup i ha estat impartida pel grup els darrers 9 cursos.

◆ Introducció als Sistemes Operatius (6 crèdits, obligatòria de 2n curs de primer
cicle d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes de la URV). Aquesta assignatura
fou iniciada pel grup i ha estat impartida pel grup els darrers 12 cursos.

◆ Sistemes Operatius (4,5 crèdits, obligatòria de 3r curs de primer cicle d’Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Sistemes de la URV). Aquesta assignatura fou iniciada pel
grup i ha estat impartida pel grup els darrers 11 cursos.

◆ Sistemes Informàtics en Temps Real (6 crèdits, obligatòria de 1r curs de segon
cicle d’Enginyeria Informàtica de la URV). Aquesta assignatura fou iniciada pel grup i
ha estat impartida durant 5 cursos.

◆ Estructura de Computadors I (6 crèdits, troncal 1r curs de primer cicle d’Enginye-
ria Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió de
la URV). Aquesta assignatura fou iniciada pel grup i ha estat impartida durant 13 anys.

◆ Estructura de Computadors II (4,5 crèdits, 1r curs de primer cicle d’Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió de la
URV). Aquesta assignatura fou iniciada pel grup i ha estat impartida durant 12 anys.

Els indicadors de recerca dels darrers 5 anys són:
1. Articles SCI: 4
2. Articles totals: 39
3. Capítols de llibre i congressos IEEE: 8
4. Projectes europeus: 0
5. Projectes CICYT-MCYT: 3
6. Tesis dirigides: 2
7. Patents: 0
8. Contractes de transferència de tecnologia: 1

5. PREVISIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria ofereix diverses opcions per a la formació conti-
nuada, entre les quals destaquem les següents:

◆ Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica, promogut pel Departament
d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica.

◆ Mestratge en Sistemes d’Informació Avançats, promogut pel Departament d’Engi-
nyeria Informàtica i Matemàtiques.

◆ Cursos de formació adaptada, coordinats pel centre CITEE (Centre d’Innovació
Tecnològica en Enginyeria Electrònica) de la Xarxa IT, amb seu a l’ETSE.

◆ Cursos de formació continuada, coordinats per la Fundació URV.
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L’equip directiu de l’ETSE incorpora una persona a la qual el rector encarrega una
formació continuada. La missió d’aquesta persona és, a partir del contacte amb l’asso-
ciació d’exalumnes de l’ETSE i amb les empreses de l’entorn, detectar les necessitats de
formació continuada i transmetre-les als promotors i coordinadors de les opcions de
formació continuada esmentades anteriorment. 

Tot seguit es descriu detalladament l’oferta de formació continuada.

Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica 
(http://www.etse.urv.es/DEEEA/HTM/Cat/Doct/index_frames.htm)

Objectius: Especialitzar l’estudiant en el camp científic i tècnic —en concret, en l’àrea de
l’Enginyeria Electrònica—, i proporcionar-li una formació en les tècniques d’investigació
específica per dur a terme tasques de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.

Dependència departamental: Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i
Automàtica, Universitat Rovira i Virgili.

Notes: Aquest programa de doctorat s’ha iniciat el curs 2001-2002 i ha estat consi-
derat Programa de Doctorat de Qualitat pel Ministeri de Educació, Cultura i Esports. Es
tracta d’un programa de doctorat interuniversitari en Enginyeria Electrònica, realitzat
conjuntament amb el Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC.

Assignatures relacionades amb l’Enginyeria Telemàtica:
1. Noves tecnologies de la informació i la comunicació. Crèdits: 3.
2. Processament analògic de senyals. Crèdits: 3.
3. Modes d’operació RF (radiofreqüència) en dispositius i circuits integrats. Crèdits: 3.
4. Circuits i sistemes analògics. Crèdits: 3.
5. Circuits i sistemes digitals. Crèdits: 3.

Mestratge en Sistemes d’Informació Avançats
(http://deim.etse.urv.es/MSIA/welcome.html )

Objectius: 
◆ Preparar professionals que no treballin en el món de la informàtica perquè es

puguin incorporar ràpidament a llocs de treball relacionats amb la informàtica i reduir
així la mancança de professionals en aquest sector. 

◆ Actualitzar els coneixements de professionals informàtics en exercici.
Dependència departamental: Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques,

Universitat Rovira i Virgili.

Assignatures relacionades amb l’Enginyeria Telemàtica:
1. Fonaments i disseny de les xarxes de computadors.
2. Programació per a Internet.
3. Administració i monitorització de xarxes de computadors.
4. Seguretat en els sistemes operatius i en les xarxes de computadors.
5. Disseny i aplicacions per a Internet/Intranet.

CITEE: Un centre d’innovació de la xarxa IT a l’ETSE de la URV
(http://citee.etse.urv.es)

El Centre d’Innovació Tecnològica en Enginyeria Electrònica (CITEE) forma part de la
Xarxa IT de Centres d’Innovació Tecnològica del CIDEM. Fou creat el desembre del
1999 i el seu objectiu fonamental és potenciar les activitats d’investigació, desenvolu-
pament, transferència de tecnologia, innovació i formació continuada entre les empre-
ses i els centres tecnològics.

L’àmbit temàtic del CITEE se situa dins de les tecnologies de la informació, especí-
ficament les comunicacions, la tecnologia i la instrumentació electròniques, el control i
l’automatització, la robòtica i l’enginyeria elèctrica.

El CITEE realitza cursos adaptats en aquest àmbit, destinats a professionals de les
empreses del sector.

La Fundació URV
(http://www.fundacio.urv.es)

La Fundació URV és el centre de transferència de tecnologia i formació continuada per
a tota la URV. Pel que fa a formació continuada, organitza i dóna suport a iniciatives de
cursos d’extensió universitària i de postgrau.

 6. DISPONIBILITAT D’ESPAIS, EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES

Els espais immobles que són necessaris per a la impartició òptima de la nova titula-
ció poden obtenir-se redistribuint i adequant els espais que hi ha a les instal·lacions de
Sescelades.

6.1 Espai docent
Al llarg dels anys d’experiència en la impartició d’enginyeries tècniques a l’ETSE, s’ha
constatat que l’horari de matí és més atractiu que el de tarda per als alumnes d’aquestes
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titulacions. Per tant, la previsió és impartir la nova titulació en horari de matí. Els espais
necessaris són:

◆ Una aula de 80 alumnes per al primer curs i una aula de 40 alumnes per a desdo-
blament de problemes. Disposem actualment de l’aula 207 (amb capacitat per a 80
alumnes) i de l’aula 209 (amb capacitat per a 48 alumnes).

◆ Una aula de 60 alumnes per al segon curs i una aula de 40 alumnes per a desdo-
blament de problemes. Disposem actualment de l’aula 206 (amb capacitat per a 64
alumnes) i de l’aula 211 (amb capacitat per a 48 alumnes). 

◆ Una aula de 60 alumnes per al segon curs i una aula de 40 alumnes per a desdo-
blament de problemes. Disposem actualment de l’aula 105 (amb capacitat per a 64
alumnes) i de l’aula 218 (amb capacitat per a 48 alumnes).

Totes les aules anteriors estan disponibles tot el matí sense necessitat de canviar
d’horari cap ensenyament; això és degut, en part, a la reducció de l’entrada de 120 a 80
alumnes de l’ensenyament d’ETI en Electrònica Industrial. Les aules de l’ETSE tenen un
punt de connexió a la xarxa i disposen de projector de transparències i de canons
mòbils de projecció.

6.2 Biblioteca
A l’estiu del 2003 hi ha previst estrenar el nou edifici de la biblioteca de l’ETSE/ETSEQ.
La biblioteca ocuparà 2.000 metres quadrats.

El fons bibliogràfic es troba actualment en instal·lacions provisionals i consta de
més de 17.000 monografies, 350 publicacions periòdiques, més de 1.500 projectes
finals de carrera, a més d’altres materials (CD-ROM, disquets, vídeos, etc.).

La biblioteca disposa, a més, d’un sistema de consulta virtual anomenat EngiWeb
(http://www.etse.urv.es/bibweb/index.php).

6.3 Laboratoris existents
La disponibilitat de laboratoris és la següent:

Laboratoris d’informàtica i robòtica

 

Laboratori Llocs de treball Descripció d’un lloc de treball Programari i altres equipaments

LAB 210
DEIM- I

30 PC Pentium II a 450 MHz, 128 MB de RAM, 
20 GB de disc, monitor de 17 polzades.
Distribuït en 120 metres quadrats.

Canó projector. Servidor de docència Dual 
Pentium III a 550 MHz, amb 256 MB de 
RAM i disc de 18 GB. Imatges Linux,
Windows.

LAB 209
DEIM-II

24 PC AMD a 500 MHz, 128 MB de RAM,
20 GB de disc, monitor de 15 polzades.
Distribuït en 120 metres quadrats.

Canó projector. Servidor de docència Dual 
Pentium II a 550 MHz, amb 256 MB de RAM 
i disc de 18 GB. Imatges Linux, Windows

LAB 208
DEIM-III

30 PC Pentium III a 450 MHz, 128 MB de RAM, 
8 GB de disc, monitor de 17 polzades.
Distribuït en 120 metres quadrats.

LAB 205
HARDWARE

10 PC Pentium a 150MHz, 64 MB de RAM,
20 GB de disc, monitor de 14 polzades. 
Generador de funcions HAMEG, font d’ali-
mentació, oscil·loscopi, microcomputadors 
(Intel 196).

Components hardware diversos.

LAB 207
ROBÒTICA

5 Robots fixos CRS Robòtics dotats de braç 
manipulador amb 5 graus de llibertat i 
càmera.
PC Pentium III a 550 MHz, amb 128 MB de 
RAM i 6 GB de disc.

LAB 115
DEIM VI

25 PC Celeron a 900 MHz marca Dell,
17 polzades, 128 RAM, 20 GB.
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Laboratoris d’electrònica, electricitat i automàtica

6.4 Nous laboratoris
La posada en marxa d’aquest ensenyament requerirà la dotació de dos nous laboratoris,
detallats a l’apartat de previsió econòmica. 

La localització física d’aquests laboratoris pot coincidir amb la dels laboratoris DEIM
V i DEIM VI, que tenen una ocupació molt baixa amb els ensenyaments actualment en
funcionament. Aquesta ocupació és plenament compatible amb la que requeriria l’ense-

Laboratori Llocs de treball Descripció d’un lloc de treball Programari i altres equipaments

LAB 101
ELECTRÒNICA 

BÀSICA I

12 Font d’alimentació PROMAX FAC-363B
(0-30V 2A, +-12/15V 1A, 5V 1A).
Generador de Funcions PROMAX GF-1000B 
2 MHz.
Oscil·loscopi HAMEG HM203-7 20 MHz.
Multímetre PROMAX MD-100.
Ordinador P-IV 1500 40 Gb HD 256 Mb 
RAM.

Consola i terminals d’aula interactiva. (per-
met rebre i enviar les pantalles de qualsevol 
dels PC a la resta).
Programari:
LabView, Pspice 8.1 eval., Turbo C, Psim 5.0, 
Synario, Matlab 6.1.

LAB 102
ELECTRÒNICA 

BÀSICA II

10 Font d’alimentació PROMAX FAC-363B
(0-30V 2A, +-12/15V 1A, 5V 1A ).
Generador de Funcions PROMAX GF-232 2 
MHz.
Oscil·loscopi HAMEG HM407 20 MHz.
Multímetre PROMAX MD-200.
Entrenador Sistemes Digitals SIDAC GTP 
1030.
Entrenador uP 68000 de PROMAX.
Entrenador uC PIC’s Família 18XXX.
Ordinador P-II 350 4 Gb HD 64 Mb RAM.

Synario, Matlab 6.1, Pspice 8.1 eval., XACT 
ALTERA, ViewLogic, Entorn de programació 
d’uP 68000, Entorn de programació de PIC’s.

LAB 103
INSTRUMEN-

TACIÓ

10 Font d’alimentació PROMAX FAC-363B
(0-30V 2A, +-12/15V 1A, 5V 1A ).
Generador de Funcions PROMAX GF-232 2 
MHz.
Oscil·loscopi TEKTRONIK TDS-210.
Multímetre PROMAX MD-200.
Targeta d’adquisició de dades National
Instruments.
Targeta GPIB National Instruments.
Generador de funcions AGILENT HP33120A.
Multímetre AGILENT HP34401A.
Ordinador P-II 350 4 Gb HD 64 Mb RAM.

LabView, IMAQvision, Matlab 6.1, Entron de 
programació 68000, Microsoft Project, Psim 
5.0, Turbo C.

LAB 107
AUTOMATIT-

ZACIÓ

8 Planta pneumàtica FESTO (detecció, verifica-
ció i classificació).
Autòmat S5 SIEMENS bus SINEC L2.
Ordinador P 133 1Gb HD.

Matlab 6.1, Step5, Protrain.

LAB 108
ELECTRÒNICA
DE POTÈNCIA

10 Font d’alimentació TTI 0-30V 4 A.
Generador de Funcions PROMAX GF-232 2
MHz.
Targeta Oscil·loscopi 2 canals 40 MHz Betta
Instruments.
Multímetre PROMAX MD-200.
Bancada d’assajos elèctrics LEROY SOMER.
Ordinador P-IV 1500 40 Gb HD 256 Mb RAM.

Psim 5.0, Matlab 6.1, LabView, Turbo C.

LAB 109
CAD I SIMU-

LACIÓ

10 Ordinador P-IV 1500 40 Gb HD 256 Mb
RAM.

Psim 5.0, Matlab 6.1, Autocad 12 LT, Deme-
lect, Calculux.

LAB 110
CONTROL

10 Ordinador P-IV 1500 40 Gb HD 256 Mb
RAM.

Psim 5.0, Matlab 6.1, LabView, Turbo C.
4 entrenadors Servosistemes FEEDBACK.
1 entrenador control de processos ALECOP.
1 entrenador control de motors ALECOP.

LAB 113
CÈL·LULA DE 
FABRICACIÓ 

FLEXIBLE

1 CÈL·LULA DE FABRICACIÓ FLEXIBLE
(Diverses plantes de manipulació que perme-
ten el muntatge, la verificació i l’emmagatze-
matge de cilindres pneumàtics.)

Software de SIEMENS
WIN CC, STEP 7, OPC TOOLS, PROFIBUS 
TOOLS.....
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nyament d’Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, especialitat de Telemàtica. D’altra
banda, l’espai disponible en aquests dos laboratoris és suficient per acollir el material dels
nous laboratoris. En la mesura que es vagin habilitant nous espais al campus de Sescela-
des, no es descarta cercar noves localitzacions per a aquests dos laboratoris.

6.5 Aula d’informàtica
L’ETSE i l’ETSEQ comparteixen una aula d’informàtica de 120 metres quadrats a la qual
l’ETSE aporta les dues terceres parts de l’equipament, el qual consisteix en:

◆ 40 PC Pentium IV a 1.8 GHZ, amb 256 MB de RAM i 40 GB de disc, amb monitor
de 17 polzades, estrenats al setembre del 2002.

◆ 20 X-terminals SunRay amb accés amb targeta intel·ligent, estrenades al setembre
del 2002.

L’estiu del 2003, l’aula d’informàtica es traslladarà al nou edifici de biblioteca, on
ocuparà més de 500 metres quadrats. Hi ha prevista la dotació de hubs de xarxa sense
fils per a la connexió de portàtils amb tecnologia wireless.

L’aula d’informàtica està oberta de 8:00 a 20:00, de dilluns a divendres, i està atesa
per un grup de becaris que fan torns.

6.6 Serveis comuns
En els 25.000 metres quadrats del campus de Sescelades hi ha diversos serveis comuns:

◆ Secretaria i direcció de l’ETSE. L’espai destinat a aquesta finalitat és suficient per
atendre el nou ensenyament d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat de
Telemàtica).

◆ Sala de graus.
◆ Becari d’atenció a la comunitat universitària (BACU). Servei encarregat d’atendre

els estudiants i informar-los sobre diferents aspectes de la vida universitària. 
◆ Punt d’Informació Universitària. Aquest punt està atès per un membre del PAS i té

una missió semblant a la del BACU.
◆ Associació d’Exalumnes. L’ETSE ha cedit un espai i ajuda permanents per facilitar

el funcionament de l’Associació d’Exalumnes, que es considera clau per mantenir un
bon contacte amb la societat i l’entorn socioeconòmic. L’Associació és particularment
rellevant en l’orientació i difusió de l’oferta de formació continuada.

◆ Branca d’estudiants de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
L’IEEE és la institució mundial més gran i prestigiosa en l’àmbit de les tecnologies de la
informació; abasta des de la informàtica fins a l’electrònica, passant per la telemàtica.
Les revistes que publica, els congressos que organitza i els estàndards que emet s’inclo-
uen entre els més prestigiosos del sector. L’IEEE és un referent per a una escola que,
com l’ETSE, pretén ser un centre integral de tecnologies de la informació i les comuni-
cacions (TIC). Amb la branca d’estudiants, es pretén que els estudiants s’integrin a la
vida de l’IEEE i coneguin les oportunitats de formació continuada que ofereix. Especí-
ficament, la branca es dedica a organitzar conferències per als estudiants en l’àmbit de
les TIC.

◆ Oficina bancària del Banco Santander Central Hispano dins del campus de l’ETSE.
◆ Bar restaurant.
La quantitat d’espai per alumne, tant de les aules com dels laboratoris docents,

s’adequa a la normativa vigent respecte a les exigències materials mínimes per al reco-
neixement de centres universitaris segons el Reial decret 557/91, de 12 d’abril de 1991
(BOE de 20 d’abril de 1991).

7. PREVISIÓ DE NOMBRE D’ALUMNES PER CURS

L’oferta de places de l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions en l’especialitat de
Telemàtica és de 60 places.

Per al càlcul de la distribució d’alumnes per curs i any acadèmic s’aplica el
mètode de càlcul de la matrícula d’alumnes per curs i any acadèmic, definit per la
DGU, en els Mòduls de finançament de la DGU per a nous ensenyaments. A partir de
l’oferta de places prevista, el nombre de llocs escolars que curs a curs es pretén cobrir
és el següent:

Curs Alumnes 
acumulats1r 2n 3r

1r any 60 60

2n any 69 59 128

3r any 72 62 58 192
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8. PREVISIÓ ECONÒMICA

a) Plantilla de personal docent
La previsió de càrrega docent que genera la implantació de l’Enginyeria Tècnica de
Telecomunicacions, en Telemàtica, és de 19 EJC, 10 dels quals seran coberts a partir de
noves places, mentre que els altres 9 s’han de cobrir amb l’actual plantilla de professo-
rat. 

L’acord de distribució d’aquests 10 EJC entre departaments es concreta de la manera
següent: 

Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques (DEIM)

Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (DEEEA)

Els 9 EJC restants requerits per a la posada en marxa de la titulació s’assignaran a la
plantilla existent segons la següent distribució per àrees:

La distribució anterior de força docent entre àrees es justifica a partir de l’escenari
següent d’assignació de les assignatures del pla d’estudis a les diferents àrees de conei-
xement (aquest escenari és orientatiu i pot variar lleugerament com a resultat de les
negociacions amb el DEIM i el DEEEA):

Pla d’Estudis d’Enginyeria Tècnica Superior, especialitat de Telemàtic

Àrea de coneixement EJC

Enginyeria Telemàtica 4

Llenguatges i Sistemes Informàtics/Ciències de la Computació i Intel·ligència 
Artificial

1

TOTAL DEIM 5

Àrea de coneixement EJC

Teoria del Senyal i de les Comunicacions 3

Tecnologia Electrònica 2

TOTAL DEEEA 5

Àrea de coneixement EJC

Tecnologia Electrònica 2

Arquitectura i Tecnologia de Computadors 2

Llenguatges i Sistemes Informàtics/Ciències de la Computació i Intel·ligència 
Artificial

1

Enginyeria de Sistemes i Automàtica 1

Matemàtica Aplicada 2

Física Aplicada 1

TOTAL 9

Alumnes Assignatura C.Tot C. Teo
C. 

Pràc.
C. 

Lab. Carre. ET TSC TE ATC
LSI/

CCIA ESA MA FA

Primer A 

82 T Fonaments Matemàtics de 
l’Enginyeria I

6,0 4,5 1,5 0,0 7,5 7,5

82 T Fonaments Físics de l’Engi-
nyeria

7,5 4,5 1,5 1,5 15,0 15,0

82 Ob. Circuits i Sistemes 6,0 4,5 1,5 0,0 7,5 7,5

82 T Electrònica Digital 6,0 4,5 0,0 1,5 12,0 12,0

82 T Fonaments de Telemàtica 6,0 3,0 1,5 1,5 13,5 13,5

82 T Fonaments de la Programació I 6,0 4,5 0,0 1,5 12,0 12,0

TOTAL 37,5 25,5 6,0 6,0 67,5
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Primer B

82 T Fonaments Matemàtics de 
l’Enginyeria II

6,0 4,5 1,5 0,0 7,5 7,5

82 T Introducció als Computadors 7,5 4,5 1,5 1,5 15,0 15,0

82 T Sistemes Lineals 6,0 4,5 1,5 0,0 7,5 7,5

82 T Laboratori d’Electrònica 6,0 0,0 1,5 4,5 25,5 25,5

82 Ob. Àlgebra 4,5 3,0 1,5 0,0 6,0 6,0

82 T Fonaments de la Programa-
ció II

6,0 3,0 0,0 3,0 18,0 18,0

TOTAL 36,0 19,5 7,5 9,0 79,5

Segon A 

68 Ob. Processament de Senyals 
en Comunicacions

4,5 3,0 1,5 0,0 6,0 6,0

68 Ob. Estadística i Modelatge de 
Sistemes

6,0 4,5 1,5 0,0 7,5 7,5

68 T Fonaments de Comunicacions 6,0 4,5 0,0 1,5 10,5 10,5

68 Ob. Tecnologies d’RF i Òptiques 6,0 4,5 0,0 1,5 10,5 10,5

68 T Sistemes Electrònics Digitals 6,0 3,0 1,5 1,5 12,0 12,0

68 T Laboratori de Transmissió 
de Dades

4,5 0,0 0,0 4,5 18,0 18,0

68 LE Lliure elecció 4,5 3,0 1,5 6,0

TOTAL 37,5 22,5 6,0 9,0 70,5

Segon B

68 T Sistemes Operatius 4,5 3,0 0,0 1,5 9,0 9,0

68 Ob. Sistemes de Comunicació 
sense Fils

4,5 3,0 0,0 1,5 9,0 9,0

68 Ob. Sistemes Electrònics de 
Comunicació

6,0 4,5 0,0 1,5 10,5 10,5

68 T Arquitectures Telemàtiques 7,5 4,5 3,0 0,0 10,5 10,5

68 T Laboratori d’Arquitectures 
Telemàtiques

4,5 0,0 0,0 4,5 18,0 18,0

68 Op. Optatives 6,0 4,5 0,0 1,5 10,5 2,94 1,89 2,10 0,84 1,05 0,53 0,63 0,53

68 LE Lliure elecció 4,5 3,0 1,5 0,0 6,0

TOTAL 37,5 22,5 4,5 10,5 73,5

Tercer A

54 Ob. Seguretat en Xarxes 
Telemàtiques

6,0 4,5 0,0 1,5 9,0 9,00

54 Ob. Xarxes i Serveis 7,5 4,5 0,0 3,0 13,5 13,5

54 T Projectes 6,0 3,0 1,5 1,5 9,0 9,00

54 Op. Optatives 13,5 9,0 4,5 0,0 13,5 3,78 2,43 2,70 1,08 1,35 0,68 0,81 0,68

54 LE Lliure elecció 4,5 4,5 0,0 0,0 4,5

TOTAL 37,5 25,5 6,0 6,0 49,5

Tercer B

54 PF Projecte fi de carrera1 18,0 0,0 0,0 18,0 36,0 10,08 6,48 7,20 2,88 3,60 1,80 2,16 1,80

54 Op. Optatives 12,0 9,0 3,0 0,0 12,0 3,36 2,16 2,40 0,96 1,20 0,60 0,72 0,60

54 LE Lliure elecció 9,0 9,0 0,0 0,0 9,0

TOTAL 39 18 3 18 75 102,7 65,5 74,4 29,8 37,2 18,6 25,3 18,6

Alumnes Assignatura C.Tot C. Teo
C. 

Pràc.
C. 

Lab. Carre. ET TSC TE ATC
LSI/

CCIA ESA MA FA
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b) Cost de la plantilla de personal d’administració i serveis
Pel que fa referència al càlcul de l’impacte de l’activació del nou ensenyament a la
plantilla de PAS, s’han aplicat els criteris de dimensionament de plantilles de PAS per a
centres i departaments aprovats per la Junta de Govern al juliol de 2000. El càlcul de
l’impacte s’ha realitzat actualitzant els valors aplicats en aquells criteris de dimensiona-
ment.

Quant a departaments, els criteris de càlcul es basen en el nombre d’EJC-PAS (actu-
alitzats sobre la base de la variació de plantilla de PDI del Departament) i del grau
d’experiència per al càlcul de plantilla de PAS dels departaments (que no ha variat).

Partint d’aquests càlculs, el resultat de la variació implica un creixement de mitja
plaça al Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i de mitja plaça al
Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica. 

Pel que fa als centres, tal com preveuen els criteris de dimensionament aprovats per
la Junta de Govern, es tenen en compte les variacions d’alumnes, el pressupost, el nom-
bre de plans d’estudi que gestiona el centre, la superfície i el nombre d’EJC correspo-
nents als ensenyaments impartits en el centre. Si tenim en compte els càlculs, pel que fa
a l’ETSE d’aquest ensenyament, veiem que impliquen un creixement possible d’una
plaça, la destinació de la qual s’haurà de concretar.

c) Càrrec acadèmic
Pel que fa als càrrecs acadèmics, l’ETSE disposa en l’actualitat només de dos sotsdirec-
tors caps d’estudi, un dels quals s’ocupa dels 3 ensenyaments informàtics, i l’altre, dels
3 ensenyaments industrials. Per portar un centre amb 2.000 estudiants i 7 titulacions
(comptant-hi la nova titulació que és objecte d’aquesta memòria), seria convenient un
altre sotsdirector que s’ocuparia de la nova titulació i també realitzaria tasques de rela-
cions externes i de captació.

d) Dotació de nous laboratoris
Els laboratoris existents a l’ETSE esmentats a la secció 6.3, permeten impartir totes les
assignatures de la nova titulació, llevat de les específiques de les àrees de coneixement
d’Enginyeria Telemàtica i de Teoria del Senyal i de les Comunicacions, àrees que són
noves a la URV. Per a aquestes assignatures, es requereix la dotació de dos nous labora-
toris:

◆ Laboratori de Xarxes i Serveis Telemàtics. S’hi faran les pràctiques de les assignatu-
res troncals i obligatòries de: Fonaments de Telemàtica, Arquitectures Telemàtiques,
Laboratori d’Arquitectures Telemàtiques, Xarxes i Serveis, Sistemes de Comunicació
sense Fils, Seguretat en Xarxes Telemàtiques, Projectes i el projecte de fi de carrera. A
més, es preveu fer-hi la docència d’uns 10,5 crèdits optatius.

◆ Laboratori de Transmissió de Dades. S’hi faran les pràctiques de les assignatures
troncals i obligatòries de: Sistemes Lineals, Processament del Senyal en Comunicaci-
ons, Fonaments de Comunicacions, Laboratori de Transmissió de Dades, Tecnologies de
Radiofreqüència i Òptiques, Projectes i projecte fi de carrera. A més, es preveu fer-hi la
docència d’uns 6 crèdits optatius.

◆ Dotació de material addicional per a pràctiques de l’assignatura troncal de Fona-
ments Físics de l’Enginyeria. Mentre no es traslladi l’actual laboratori de Física Aplicada
de la plaça de la Imperial Tàrraco al campus de Sescelades, es preveu realitzar les pràc-
tiques de Fonaments Físics de l’Enginyeria als laboratoris d’Electrònica. És per aquesta

ET TSC TE ATC LSI/
CCIA

ESA MA FA

0,28 0,18 0,20 0,08 0,10 0,05 0,07 0,05

1 0,28 0,18 0,20 0,08 0,10 0,05 0,06

TOTAL T Troncals 102,0

Ob. Obligatòries 51,0 EJC 5 3 4 2 2 1 2 1

Op. Optatives 31,5

PF Projecte fi de carrera 18,0

LE Lliure elecció 22,5

TOTAL 225,0

1La durada del projecte final de carrera (PFC) és de 18 crèdits. Per tal que el cost de plantilla no sigui superior al que es tindria en un PFC de 12
crèdits (creditatge habitual a la URV), es contemplen dos grups de PFC en comptes dels tres que serien habituals per a 54 alumnes de 3er curs. La
reducció del nombre de grups és possible gràcies a la metodologia prevista per a l’elaboració dels PFC, que es basa a proposar grups de PFC com-
plementaris entre ells.

Alumnes Assignatura C.Tot C. Teo
C. 

Pràc.
C. 

Lab. Carre. ET TSC TE ATC
LSI/

CCIA ESA MA FA
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raó que cal adquirir material addicional per complementar el que ja hi ha als laborato-
ris d’Electrònica. 

Finançament de la inversió en laboratoris
El cost total de la inversió en l’equipament dels esmentats espais és de 404.797 €,
29.028 € dels quals (7% del cost total de l’equipament) no es consideren prioritaris. La
resta del valor del nou equipament (375.769 €) es preveu que serà finançat a través de
la pròpia Universitat (150.000 €) i de fonts externes (225.769 €), tal com es detalla en
el quadre següent:

Detall de la inversió en adquisició d’equipament i material (prioritaris)
i font de finançament

Equipament %
Finançament extern 225.769 € 56

Conveni amb empresa externa 59.000 € 15
Convocatòries competitives 166.769 € 41

Finançament de la URV 150.000 € 37
Cost no prioritzat 29.028 € 7

Cost total de la implantació de l’estudi 404.797 € 100

Anualitat de la inversió assumida per la Universitat Rovira i Virgili

Cost de nova adquisició 150.000 € 100
1r any 75.000 € 50
2n any 75.000 € 50

El centre tindrà la capacitat de poder redistribuir internament el pressupost assumit
per la Universitat en funció de les seves necessitats i prioritats.

A continuació detallem l’equipament i el cost previst per a cada laboratori.

Ensenyament de Telemàtica Sol·licitud Proposta URV

Laboratori de Xarxes i Serveis Telemàtics Preu unitari Quantitat Import Preu unitari Quantitat Import 

Ordinador

AMD K7

128 MB RAM

40 GB Disc dur  493,00  16  7.888,00  493,00 12  5.916,00

Monitor TFT 17 972,00  16  15.552,00  775,00 12  9.300,00

Càmeres de vídeo miniDV  1.200,00  4  4.800,00  1.200,00 3  3.600,00

Capturadores de vídeo miniDV/analògic  240,00  18  4.320,00  240,00 14  3.360,00

Font d’alimentació ininterrompuda  180,00  18  3.240,00  180,00 14  2.520,00

Webcams  52,00  18  936,00  52,00 14  728,00

Windows XP  100,00  18  1.800,00  100,00 14  1.400,00

Targetes fast ethernet  112,00  34  3.808,00  70,00 26  1.820,00

Hub 8 ports 10/100  399,00  4  1.596,00  165,00 3  495,00

Switch 8 ports 10/100  450,00  4  1.800,00  175,00 3  525,00

Router ATM  29.500,00  2  59.000,00  29.500,00 2  59.000,00

Targes sense fils  135,00  16  2.160,00  135,00 12  1.620,00

Punt d’accés wlan  900,00  2  1.800,00  200,00 2  400,00

PC Servidor multimèdia  1.800,00  2  3.600,00  1.800,00 2  3.600,00

Cablejat, extres  3.000,00  1  3.000,00  6.484,00 1  6.484,00

TOTAL 115.300,00 100.768,00

Fonaments Físics de l’Enginyeria

Làser de dioptres plans i esfèrics i d’una taula òptica  6.500,00  6.500,00

Conjunt de díodes làser, lents i carril d’alineació  4.800,00  4.800,00

Kit de fibra i posicionadors; mesuradors de potència lluminosa  7.200,00  7.200,00

10 PC amb connexió telemàtica i perfèrics corresponents  11.000,00  11.000,00

TOTAL  29.500,00  29.500,00
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MEMÒRIA D’IMPLANTACIÓ DE LA TITULACIÓ D’ENGINYERIA TÈCNICA 
INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA

1. JUSTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE LA TITULACIÓ I L’ESTIMACIÓ DE LA 
DEMANDA SOCIAL

L’anàlisi de la demanda en primera opció dels estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial
especialitat Mecànica (ETIM) del sistema universitari català en els últims quatre cursos
acadèmics (del 1998-99 al 2001-02), comparada amb la demanda en primera opció de
la demarcació de Tarragona en els últims dos cursos acadèmics (el 2000-01 i el 2001-
02), posa de manifest que malgrat que globalment ha disminuït la demanda d’aquests
estudis en el conjunt de Catalunya, la demanda generada per la demarcació de
Tarragona no tant sols s’ha mantingut sinó que ha augmentat, tal com reflecteixen les
dades següents:

Curs Curs Curs Curs Variació
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2000-2001

Demanda 1a opció SUC 1.048 1.013 896 813 -9,3%
Demanda 1a opció Tarragona 45 66 46,7%
Demanda 1a+2a+3a opció Tarragona 129 181 40,3%

Mentre que la demanda global d’ETIM de Catalunya disminueix un 9%, la de la
demarcació de Tarragona s’incrementa més d’un 45%, i se xifra en més de 60 alumnes
en el curs 2001-02 en primera opció. Aquesta demanda sostinguda i creixent no és un
mer comportament anòmal, sinó que reflecteix una realitat socioeconòmica derivada
de la implantació a la demarcació de Tarragona d’un teixit industrial de grans, petites i
mitjanes empreses que, tot i no dedicar-se exclusivament a activitats mecàniques, gene-
ren una demanda continuada de titulats mitjans que puguin assumir tasques d’opera-
ció, manteniment i reparació, millora, etc. tant de petites instal·lacions com de grans
plantes de producció en els sectors alimentari, ambiental, químic i petroquímic en
general.

Un segon aspecte important que cal tenir en compte per justificar la implantació a
Tarragona dels estudis d’ETIM és l’oferta ja existent a la URV en els estudis impartits tant

Laboratori de Transmissió de Dades

Oscil·loscopi Agilent 54622d  5.500,00  8  44.000,00  5.500,00 8  44.000,00

Ordinador Uran+TFT+Windows  1.565,00  16  25.040,00  1.565,00 12  18.780,00

Generador de funcions hameg hm8131  1.800,00  8  14.400,00  1.800,00 8  14.400,00

Mòbils GSM  200,00  15  3.000,00  200,00 12  2.400,00

Portàtil amb wlan + bluetooth  1.700,00  8  13.600,00  1.700,00 6  10.200,00

Punt d’accés wlan  900,00  2  1.800,00  200,00 2  400,00

Hub 8 ports 10/100  399,00  4  1.596,00  165,00 3  495,00

Switch 8 ports 10/100  450,00  4  1.800,00  175,00 3  525,00

Mòdem analògic  90,00  16  1.440,00  90,00 12  1.080,00

Targeta XDSI  25,00  16  400,00  25,00 12  300,00

Font d’alimentació Hameg HM8040-2  210,00  8  1.680,00  210,00 8  1.680,00

Multímetre Agilent 34401ª  995,00  8  7.960,00  995,00 8  7.960,00

Analitzador d’espectres Agilent E4404B  20.512,00  1  20.512,00  20.512,00 1  20.512,00

WLAN/Bluetooth Vector signal Generator Agilent E4438C  36.080,00  1  36.080,00  36.080,00 1  36.080,00

WLAN/Bluetooth Vector signal Analyzer Agilent 89641ª  86.689,00  1  86.689,00  86.689,00 1  86.689,00

TOTAL 259.997,00 245.501,00

Cost de la implantació del nou ensenyament 404.797,00

Finançament 2 Routers ATM per conveni amb empresa externa  59.000,00

Finançament oscil·loscopis, Generator Agilent i Analyze 

Agilent mitjançant convocatòries competitives 166.769,00

Sol·licitud no prioritzada  29.028,00

Cost assumit per la URV 150.000,00

1r any  75.000,00

2n any  75.000,00
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per l’ETSE com l’ETSEQ. L’ETIM és l’única de les quatre especialitats fonamentals de
l’Enginyeria Tècnica Industrial (deixant de banda l’especialitat Tèxtil per la seva especi-
ficitat) que encara no s’imparteix a la URV on, en canvi, s’hi fan estudis d’ETI especiali-
tat Elèctrica i ETI especialitat Electrònica (ambdues a l’ETSE) i d’ETI especialitat
Química Industrial (a l’ETSEQ). Fora de pensar que la posada en marxa de l’ETIM a la
URV podria comportar una disminució de la demanda de les altres enginyeries tèc-
niques industrials, les dades anteriorment aportades sobre demanda en primera opció
posen de manifest que la incorporació de l’ETIM al catàleg d’ensenyaments de la URV
atrauria nous alumnes a la nostra Universitat que altrament han de desplaçar-se fora de
Tarragona per cursar aquests estudis. També la presència a la URV de les altres enginye-
ries tècniques industrials demostra que la URV ja té la potencialitat científica (i en part
els recursos) suficient per poder engegar aquests estudis amb total garantia que la titula-
ció que s’oferirà tindrà el rigor científic i el nivell tècnic necessaris per formar professio-
nals qualificats que es puguin inserir en el teixit productiu de la demarcació de
Tarragona.

El campus de Sescelades, que ara acull les escoles d’enginyers de la URV (ETSE i
ETSEQ) i que, en un futur proper, també tindrà les facultats de Química i d’Enologia, ja
va ser dissenyat d’entrada per poder impartir aquesta titulació. En aquest sentit, el dis-
seny s’ha traduït no únicament en una previsió d’espais sinó també en una planificació
acadèmica (plans d’estudis i àrees de coneixement) que estan preparats per acollir la
posada en marxa de l’ETIM. Així, el pla d’estudis de l’ETIQI conté ja assignatures que
són obligatòries d’universitat d’aquest ensenyament perquè són troncals de l’ETIM
(Enginyeria Fluïdomecànica, per exemple) o bé ofereix un bloc d’optatives focalitzades
en el manteniemnt industrial (una de les àrees de més demanda dels enginyers tècnics
industrials). A més, l’àrea de coneixement d’Enginyeria Mecànica ja compta amb un
nombre important de professors de cossos docents (cinc en total) que en aquest
moment imparteixen docència als ensenyaments de l’ETSEQ, ETSE i Facultat d’Enolo-
gia. La previsió d’integració dels estudis d’ETIM que es volen engegar amb la titulació
d’ETIQI que ja ofereix l’ETSEQ és tal que s’ha acordat que la proposta de pla d’estudis
per a l’ETIM vagi acompanyada properament d’una reforma del pla d’estudis d’ETIQI,
de manera que es puguin arribar a cursar conjuntament les dues titulacions en un total
només de quatre anys, amb un perfil professional de tècnic de manteniment per a la
indústria química i petroquímica. En absència a la URV de les titulacions de segon cicle
a les quals es pot accedir sense complements des de l’ETIM (Enginyer Industrial i Engi-
nyer d’Organització Industrial), aquesta integració dels estudis d’ETIM amb els d’ETIQI
també facilitaria als enginyers tècnics industrials mecànics la possibilitat d’accedir al
segon cicle d’Enginyeria Química a través de l’ETIQI. En aquest cas, les assignatures
que un alumne en possessió del títol d’ETIM hauria de cursar per assolir el títol d’ETIQI
(des del qual es pot accedir al títol d’Enginyer Químic sense complements), li farien el
mateix efecte que els complements de formació que altrament un enginyer tècnic
industrial mecànic hauria de cursar per accedir a un segon cicle amb complements de
formació.

2. LES NECESSITATS DEL MERCAT LABORAL I LES SORTIDES PROFESSIONALS

Segons l’Informe Infoempleo 2002. Oferta y demanda de empleo cualificado en
España, elaborat pel Círculo de Progreso, durant el bienni 2001-02 l’oferta d’ocupació
a Catalunya per a titulats en ETI es manté de forma estable al voltant del 15%, tal com
reflecteix la taula següent:
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Demanda de titulats a Catalunya 2001-02

Gairebé el 65% de la demanda de titulats és de titulació universitària. La demanda
específica de titulats d’ET és del 4,03%, només per darrere de la demanda de titulacions
d’Economia i d’Administració i Direcció d’Empreses, i ocupa el tercer lloc d’una llista de
fins a vint titulacions específiques que no s’han inclòs per brevetat, però entre les quals hi
ha l’Enginyeria Industrial, les Enginyeries Informàtiques o la Química. Però si a aquest valor
encara s’hi sumen les demandes de “qualsevol diplomat o enginyer tècnic“ i les de “qualse-
vol enginyer tècnic“, es veu que els enginyers tècnics en general tenen accés a més del 15%
de les ofertes de treball de Catalunya. L’informe encara preveu que aquesta demanda crei-
xerà lleugerament en els propers anys, ja que segurament continuarà la tendència cap a una
elevada dispersió geogràfica i sectorial de la demanda. En conjunt, les titulacions d’Engi-
nyeria Tècnica garanteixen un dels graus d’ocupació més alts. Per zones geogràfiques,
Catalunya i Madrid concentren a parts iguals quasi un 50% de la demanda d’ETI a Espanya.
Per sectors, els ETIM troben feina en el sector industrial principalment, però també en el de
l’automoció, maquinària, construcció, química i serveis, gairebé sempre en àrees funcio-
nals de producció, encara que també en les de comercial, qualitat, atenció al client, etc.

En l’estudi sobre La inserció laboral dels graduats universitaris, elaborat per l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, els titulats en Enginyeria Tèc-
nica, englobats dins de la subàrea de Tecnologies Avançades de la Producció, presenten
els índexs d’inserció laboral més alts (més del 96%), amb un temps d’incorporació a la
feina de menys d’un any per a més del 97% dels titulats. Però per sobre de tot destaca
una inserció de més del 50% abans d’acabar els estudis. Més del 75% tenen contractes
fixos i més del 75% tenen sous superiors als 18.000 €/any.

Aquest ensenyament rep el suport de nombroses empreses i associacions de Tarra-
gona, com ara:

AEQT - Aragonesas - ARHOSA - ASESA - Associació Nuclear Ascó (AIE) - BASF
Española, SA - BAYER - Central Nuclear Vandellòs II (AIE) - Col·legi Enginyers Industrials
de Catalunya - Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona - Dow Chemical Ibe-
rica - ERKOL - Lear Corporation - Messer Carburos - Repsol Petroleo, SA - TAQSA, AIE -
Targor Ibérica SA - TDP, AIE - Terminales Portuarias, SA - Cambra de Comerç - Confede-
ració Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) - Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Tarragona.

3. ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS

En el quadre que es presenta a continuació s’hi han inclòs de forma resumida les matè-
ries troncals fixades per les directrius d’aquesta titulació (DTR), més un còmput agregat
dels crèdits obligatoris de universitat (OU), les assignatures optatives (OPT) i les assig-
natures de lliure elecció (LE), que configuraran un pla d’estudis d’un total de 3 anys x
75 crèdits/any=225 crèdits.

Directrius troncals originals
Total obligatòries d’universitat
Total optatives
Total lliure elecció

1 Admin. Empr. i Organ. Prod. 6,0
2 Disseny de Màquines 6,0
3 Elasticitat i Resistència de Materials 9,0
4 Expr. Gràf. i Dis. Assis. per Ordin. 12,0
5 Fonaments Ciència Materials 6,0

Sense especificar titulació 23,97%

Batxillerat, FP II o equivalent 11,72%

Amb titulació universitària 64,31% Titulació genèrica

Qualsevol diplomat o enginyer tècnic 6,27% 6,27%

Qualsevol llicenciat o enginyer 7,14%

Qualsevol enginyer tècnic 5,63% 5,63%

Qualsevol enginyeria 4,66%

Titulació específica

Economia 4,90%

Admin. i Direcció d’Empreses 4,03%

Enginyer tècnic 3,76% 3,76%

Altres titulacions específiques 27,92%

Total demanda possible d’ET 15,66%
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6 Fonaments d’Informàtica 6,0
7 Fonaments Físics de l’Enginyeria 9,0
8 Fonaments Matemàtics de l’Enginyeria 12,0
9 Fonaments Tecnologia Elèctrica 6,0

10 Enginyeria Fluïdomecànica 6,0
11 Enginyeria Tèrmica 9,0
12 Mecànica i Teoria Mecanismes 12,0
13 Mètodes Estadístics de l’Enginyeria 6,0
14 Oficina Tècnica 6,0
15 Projecte Fi de Carrera 6,0
16 Tecnologia Mecànica 6,0
17 Teoria Estructures i Const. Ind. 9,0 132,0

Increment 6 PFC 6,0 6,0
Obligatòries d’universitat 45,0 45,0
Optatives 19,5 19,5
Lliure elecció 22,5 22,5

225,0

Per concretar el pla d’estudis, en el quadre següent s’ha reflectit el desglossament
d’algunes DTR de 12 crèdits en d’altres de 6 crèdits, més les OBL proposades, les optati-
ves i les de LE. La restricció més important en la proposta de pla d’estudis és la limitació
que només es poden fer 6 assignatures simultàniament; per tant, en 6 quadrimestres
només es poden planificar 6*6=36 assignatures. A la llista que es presenta n’hi ha 35 i es
deixa un coixí d’una assignatura per si no s’accepta que el PFC s’incrementi de 6 a 12
crèdits. En aquest cas, en lloc d’un PFC de 12 crèdits hi haurien d’aparèixer un PFC-DTR
de 6 + un PFC-OBL de 6 més. Una altra restricció que obliga a aquesta distribució és que
les DTR no s’incrementin individualment més d’un 25% i globalment més d’un 15%.

Directrius troncals desglossades
Obligatòries d’universitat desglossades
Optatives desglossades
Lliure elecció desglossades

1 Admin. Empr. i Organ. Prod. 6,0
2 Disseny de Màquines 6,0
3 Elasticitat i Resistència de Materials 9,0
4 Expr. Gràf. i Dis. Assis. per Ordin. (1) 6,0
5 Expr. Gràf. i Dis. Assis. per Ordin. (2) 6,0
6 Fonaments Ciència Materials 6,0
7 Fonaments d’Informàtica 6,0
8 Fonaments Físics de l’Enginyeria 9,0
9 Fon. Matemàtics de l’Enginyeria (1) 6,0

10 Fon. Matemàtics de l’Enginyeria (2) 6,0
11 Fonaments Tecnologia Elèctrica 6,0
12 Enginyeria Fluïdomecànica 6,0
13 Enginyeria Tèrmica 9,0
14 Mecànica i Teoria Mecanismes (1) 6,0
15 Mecànica i Teoria Mecanismes (2) 6,0
16 Mètodes Estadístics de l’Enginyeria 6,0
17 Oficina Tècnica 6,0
18 Projecte Final de Carrera 12,0 increment 6
19 Tecnologia Mecànica 6,0
20 Teoria Estructures i Const. Ind. 9,0 138,0
21 Projecte Integrat 4,5
22 Mètodes Numèrics 4,5
23 Lab. Elasticitat i Resistència Materials 6,0
24 Laboratori Tecnologia Mecànica 6,0
25 Laboratori de Màquines i Mecanismes 6,0
26 Hidràulica 9,0
27 Refrigeració i Climatització 9,0 45,0
28 Optativa-1 4,5
29 Optativa-2 4,5
30 Optativa-3 4,5
31 Optativa-4 6 19,5
32 Lliure elecció-1 6
33 Lliure elecció-2 6
34 Lliure elecció-3 6
35 Lliure elecció-4 4,5 22,5

225,0
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Per tant, l’opció més raonable és mantenir els crèdits de les DTR i afegir-hi OBL que
les complementin. Cal destacar que a les OBL proposades hi apareixen tres laboratoris,
que constitueixen el nucli experimental de l’ensenyament, una assignatura de mètodes
numèrics, una assignatura de projecte integrat, una assignatura de temes relacionats
amb MF i una altra assignatura de temes relacionats amb MMT, que són àrees del DEM
també amb una presència important en els ensenyaments d’EQ i ETIQI. És important
notar que és imprescindible que hi hagi assignatures quadrimestrals de 9 crèdits per
poder complir la restricció d’arribar als 75 crèdits/any amb un màxim de 6 assignatures
per quadrimestre.

Finalment, en el quadre següent hi ha la proposta d’itinerari curricular que com-
pleix les restriccions de programar 75 crèdits/any, repartits en dos quadrimestres de 36 i
39 crèdits. Es pot observar que a primer curs no hi ha ni OPT ni LE, però hi ha el pro-
jecte integrat. A segon curs apareix una LE, i a tercer hi ha la resta d’OPT i LE, per per-
metre que l’alumne hagi cursat totes les DTR i les OBL abans de començar el PFC. Per
completar l’itinerari curricular, es presenta una llista d’optatives (que inclou també
algunes de les assignatures optatives que ja estan actives a l’ETIQI) d’entre les quals cal-
dria triar quines s’activen en concret cada quadrimestre per permetre a l’alumne elegir
optatives amb una relació 1:2.

DTR Directrius troncals desglossades
OBL Obligatòries d’universitat desglossades
OPT Optatives desglossades
LE Lliure elecció desglossades

Cur Qua n Teo Pro Lab Suma Total Tot-Q Tot-C

DTR 1 1 1 Expr. Gràf. i Diss. Assis. per Ordin. (1) 1,5 3,0 1,5 6,0 6,0

DTR 1 1 2 Fonaments Ciència Materials 4,5 1,5 0,0 6,0 6,0

DTR 1 1 3 Fonaments Físics de l’Enginyeria 4,5 1,5 3,0 9,0 9,0

DTR 1 1 4 Fonaments d’Informàtica 3,0 1,5 1,5 6,0 6,0

DTR 1 1 5 Mètodes Estadístics de l’Enginyeria 3,0 3,0 0,0 6,0 6,0

DTR 1 1 6 Fon. Matemàtics de l’Enginyeria (1) 4,5 1,5 0,0 6,0 6,0 39,0

DTR 1 2 1 Expr. Gràf. i Diss. Assis. per Ordin. (2) 1,5 3,0 1,5 6,0 6,0

OBL 1 2 2 Projecte Integrat 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5

OBL 1 2 3 Mètodes Numèrics 1,5 0,0 3,0 4,5 4,5

DTR 1 2 4 Mecànica i Teoria Mecanismes (1) 4,5 1,5 0,0 6,0 6,0

DTR 1 2 5 Enginyeria Tèrmica 6,0 3,0 0,0 9,0 9,0

DTR 1 2 6 Fon. Matemàtics de l’Enginyeria (2) 4,5 1,5 0,0 6,0 6,0 36,0 75

DTR 2 1 1 Enginyeria Fluïdomecànica 4,5 1,5 0,0 6,0 6,0

OBL 2 1 2 Refrigeració i Climatització 3,0 1,5 4,5 9,0 9,0

DTR 2 1 3 Tecnologia Mecànica 4,5 1,5 0,0 6,0 6,0

OBL 2 1 4 Lab. Tecnologia Mecànica 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0

DTR 2 1 5 Mecànica i Teoria Mecanismes (2) 4,5 1,5 0,0 6,0 6,0

OBL 2 1 6 Laboratori de Màquines i Mecanismes 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 39,0

OBL 2 2 1 Hidràulica 3,0 1,5 4,5 9,0 9,0

DTR 2 2 2 Fon. Tecnologia Elèctrica 4,5 1,5 0,0 6,0 6,0

DTR 2 2 3 Elasticitat i Resistència de Materials 6,0 3,0 0,0 9,0 9,0

OBL 2 2 4 Lab. Elasticitat i Resistència Materials 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0

LE 2 2 5 Lliure elecció-1 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 36,0 75

DTR 3 1 1 Admin. Empr. i Organ. Prod. 4,5 1,5 0,0 6,0 6,0

DTR 3 1 2 Oficina Tècnica 3,0 3,0 0,0 6,0 6,0

DTR 3 1 3 Disseny de Màquines 3,0 1,5 1,5 6,0 6,0

DTR 3 1 4 Teoria Estructures i Const. Ind. 6,0 3,0 0,0 9,0 9,0

OPT 3 1 5 Optativa-1 4,5 0,0 0,0 4,5 4,5

LE 3 1 6 Lliure elecció-2 4,5 0,0 0,0 4,5 4,5 36,0
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DTR 3 2 1 Projecte Final de Carrera 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0

OPT 3 2 2 Optativa-2 4,5 0,0 0,0 4,5 4,5

OPT 3 2 3 Optativa-3 4,5 0,0 0,0 4,5 4,5

OPT 3 2 5 Optativa-4 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0

LE 3 2 5 Lliure elecció-3 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0

LE 3 2 6 Lliure elecció-4 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 39,0 75

127,5 42,0 55,5 225,0 225,0 225,0 225,0

DTR 138,0 61,3%

OBL 45,0 20,0%

OPT 19,5 8,7%

LE 22,5 10,0%

225,0 100%

OPTATIVES ETIM

Vibracions Mecàniques 4,5

Manteniment Mecànic de Màquines 4,5

Disseny Grups Mecànics 4,5

Soldadura i Unió de Materials 4,5

Inspecció i Assajos no Destructius 4,5

Projecte de Recipient de Pressió 4,5

Electromecànica 4,5

Control i Regulació Automàtica 4,5

Fabricació Flexible 4,5

Instrumentació Electrònica 4,5

Topografia i Obra Civil 4,5

Disseny Industrial 4,5

Estructures Metàl·liques i de Formigó 4,5

Simulació de Fluxos Tèrmics 4,5

Oferta actual 
a la ETIQI

Mecànica de Fluids 4,5

Eficiència i Recursos Energètics 4,5

C Q Sistemes de Generació Distribuïda d’Energia 4,5

3 1 --> Càlcul i Disseny d’Intercanviadors de Calor 4,5

3 2 --> Pràctiques en la Indústria 6,0

2 2 --> Corrosió 6,0

2 2 --> Tribologia i Lubricació 6,0

3 1 --> Estadística i Manteniment 6,0

3 1 --> Maquinària i Manteniment 6,0

3 2 --> Manteniment Industrial 6,0

Cur Qua n Teo Pro Lab Suma Total Tot-Q Tot-C
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ÀREES DE CONEIXEMENT

Curs Q n Assignatura Àrees Àrea
de coneixement responsable

1 1 1 Expr. Gràf. i Diss. Assis. per Ordinador (1) EGI, IM EGI
1 1 2 Fonaments Ciència Materials CMIM, IQ IQ
1 1 3 Fonaments Físics de l’Enginyeria EM, FA, FMC, IE, IM IM
1 1 4 Fonaments d’Informàtica ATC, CCIA, LSI LSI
1 1 5 Mètodes Estadístics de l’Enginyeria EIO, MA EIO
1 1 6 Fonaments Matemàtics de l’Enginyeria (1) AM, EIO, MA MA
1 2 1 Expr. Gràf. i Diss. Assis. per Ordinador (2) EGI, IM EGI
1 2 2 Projecte Integrat Todas IM
1 2 3 Mètodes Numèrics AM, EIO, MA, IM, MF, MMT MF
1 2 4 Mecànica i Teoria Mecanismes (1) IM, MMCTE IM
1 2 5 Enginyeria Tèrmica MMT, MF MMT
1 2 6 Fonaments Matemàtics de l’Enginyeria (2) AM, EIO, MA MA
2 1 1 Enginyeria Fluïdomecànica MF, MMT MF
2 1 2 Refrigeració i Climatització MMT, MF, IM MMT
2 1 3 Tecnologia Mecànica IPF, IM IM
2 1 4 Lab. Tecnologia Mecànica IPF, IM IM
2 1 5 Mecànica i Teoria Mecanismes (2) IM, MMCTE IM
2 1 6 Laboratori de Màquines i Mecanismes IM, MMCTE IM
2 2 1 Hidràulica MF, MMT, IM MF
2 2 2 Fonaments Tecnologia Elèctrica IE, TE IE
2 2 3 Elasticitat i Resistència de Mat. IM, MMCTE IM
2 2 4 Lab. Elasticitat i Resistència Materials IM, MMCTE IM
2 2 5 Lliure elecció-1
3 1 1 Admin. Empr. i Organ. Prod. EA, OE OE
3 1 2 Oficina Tècnica EGI, IPF, IM, MMCTE,PI EGI
3 1 3 Disseny de Màquines IM IM
3 1 4 Teoria Estructures i Const. Ind. IC, IM, MMCTE IM
3 1 5 Optativa-1
3 1 6 Lliure elecció-2
3 2 1 Projecte Final de Carrera Totes IM 52%, EGI 22%,

MMT 12%, MF 7%, 
IQ 7%

3 2 2 Optativa-2
3 2 3 Optativa-3
3 2 5 Optativa-4
3 2 5 Lliure elecció-3
3 2 6 Lliure elecció-4

Abreviatures àrees de coneixement
AM Anàlisi Matemàtica
ATC Arquitectura i Tecnologia de Computadors
CCIA Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
CMIM Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
EA Economia Aplicada
EGI Expressió Gràfica en l’Enginyeria
EIO Estadística i Investigació Operativa
EM Electromagnetisme
FA Física Aplicada
FMC Física de la Matèria Condensada
IC Enginyeria de la Construcció
IE Enginyeria Elèctrica
IM Enginyeria Mecànica
IPF Enginyeria dels Processos de Fabricació
IQ Enginyeria Química
ISA Enginyeria de Sistemes i Automàtica
LSI Llenguatges i Sistemes Informàtics
MA Matemàtica Aplicada
MF Mecànica de Fluids
MMCTE Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d’Estructures
MMT Màquines i Motors Tèrmics
OE Organització d’Empreses
PI Projectes d’Enginyeria
TE Tecnologia Electrònica
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4. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA SUFICIENT PER DESENVOLUPAR LA INVESTIGACIÓ 
RELACIONADA AMB LA TITULACIÓ

L’àrea de coneixement més implicada en el desenvolupament de l’ensenyament d’ETIM
és la d’Enginyeria Mecànica, que en aquests moments ja compta amb cinc professors de
cossos docents. D’aquests, tres són doctors implicats en diferents grups de recerca de la
URV, alguns amb activitats col·laterals a les específiques que es poden derivar de l’àmbit
estricte de l’Enginyeria Mecànica, mentre que d’altres entronquen típicament amb els
continguts propis d’aquesta titulació. Els dos professors no doctors estan realitzant la tesi
doctoral. Aquest potencial, unit al que puguin aportar els nous professors necessaris per
desenvolupar l’ensenyament d’ETIM, garanteix que es pugui formar un grup de recerca
específic en l’àmbit de l’Enginyeria Mecànica. Per altra banda, en la previsió dels espais
de recerca del DEM a Sescelades també es va tenir en compte el desplegament futur de
l’ensenyament d’ETIM; per això es va fer una distribució de laboratoris de recerca que
inclou específicament laboratoris de recerca per a l’àrea l’Enginyeria Mecànica. La pres-
ència de potencial humà suficient, unida a la disponibilitat d’espais, justifica l’estructura
suficient per desenvolupar la investigació relacionada amb la titulació.

5. PREVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA

La posada en marxa de l’ETIM potenciarà una oferta de formació continuada que fins
ara ha estat latent en l’àmbit específic de l’Enginyeria Mecànica. Es preveu oferir cursos
d’especialització en diferents temes, com el de manteniment de màquines rotatives, la
inspecció i assajos no destructius, la mesura i anàlisi de vibracions, els projectes
d’estructures i d’equips industrials, i els sistemes de fabricació, entre altres, dirigits a
professionals de l’entorn industrial de Tarragona. 

D’altra banda, uns laboratoris docents d’Enginyeria Mecànica ben equipats també
obren les portes a una oferta específica de formació continuada per al professorat
d’educació secundària o de cicles formatius de grau superior de l’àmbit tecnològic.
Aquesta complementarà l’oferta actual, limitada pels recursos disponibles fins ara, de
realització de pràctiques docents d’assajos mecànics que ja han estat objecte de dife-
rents convenis específics amb alguns centres de secundària.

6. ESPAIS, EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES DE LA TITULACIÓ

1. Introducció
En aquesta part de la memòria es presenten les necessitats d’equipament per al labora-
tori d’enginyeria mecànica per a l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, especi-
alitat Mecànica.

El Departament d’Enginyeria Mecànica disposa de diversos laboratoris ja equipats
que poden donar suport parcial a aquest ensenyament, com ara el de física o el de
fenòmens de transport, o l’aula d’ordinadors d’expressió gràfica. Per contra, altres
aspectes de la troncalitat d’aquest ensenyament no es poden cobrir amb els mitjans
actualment disponibles. El laboratori d’enginyeria mecànica que ara es vol equipar,
com a nucli de la part pràctica d’aquest nou ensenyament, ha de donar suport a les
matèries troncals següents, tal com estableixen les directrius per homologar el títol:

◆ Teoria d’Estructures i Construccions Industrials
◆ Disseny de Màquines
◆ Elasticitat i Resistència de Materials
◆ Mecànica i Teoria de Mecanismes
◆ Tecnologia Mecànica
El nombre mínim de crèdits que representen aquestes assignatures és de 42, d’un

total de 114, encara que és normal que en qualsevol proposta de pla d’estudis aquesta
troncalitat s’ampliï. Per aquest motiu, s’ha previst que la definició d’aquest laboratori
d’enginyeria mecànica sigui al més flexible i general possible, i relativament indepen-
dent de la resta del pla d’estudis, però la idea és que amb l’equipament sol·licitat es
pugui donar suport a la part fonamental de la resta d’assignatures obligatòries i optati-
ves que es determinin.

S’ha realitzat una anàlisi i una selecció de camps que cobreixen les funcions previs-
tes per al laboratori d’enginyeria mecànica:

◆ Equips per a mecanització
◆ Emmotllament
◆ Metrologia
◆ Soldadura, metal·lúrgia i inspecció
◆ Sistemes CAM CAE
◆ Robòtica i fabricació flexible
◆ Mecanismes i Vibracions
◆ Assajos mecànics
◆ Extensiometria
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A la taula del final del document es presenten els equips amb els preus aproximats.
Alguns dels equips estan ja disponibles en l’actualitat, tot i que també se n’ha posat la
valoració econòmica. Per a cada grup d’equips dels diferents camps es troba el preu
total a la darrera columna.

Els equips que ja estan disponibles estan ubicats provisionalment en un laboratori
de recerca (laboratori 211 de l’edifici E de Sescelades) de l’àrea d’Enginyeria Mecànica
i d’altres es troben al taller mecànic del Departament d’Enginyeria Mecànica (planta
baixa de l’edifici E de Sescelades). Cal recordar que l’ocupació provisional del labora-
tori de recerca esmentat es va decidir de comú acord amb el Rectorat de la URV per
permetre que la Biblioteca de l’ETSE/ETSEQ s’instal·lés provisionalment als espais pre-
vistos en el projecte d’edifici de l’ETSE/ETSEQ per a ús de laboratori d’enginyeria mecà-
nica des del principi. Aquest espai disposa aproximadament de 280 m2.

Finalment, cal assenyalar que aquest laboratori la dotació del qual ara es vol
ampliar té una demanda continuada de centres de secundària per realitzar-hi pràcti-
ques d’assajos mecànics, tal com ho posa de manifest que només per al curs 2002-03
l’ETSEQ ja ha signat sis convenis de col·laboració amb diferents IES de les comarques
tarragonines.

2. Justificació

Equips per a mecanització

S’aborden els temes més clàssics i fonamentals de fabricació. En primer lloc, les opera-
cions de mecanització, amb tornejament i fresatge com a operacions principals, que
assoleixen uns acabats superficials millors amb les operacions de rectificació cilíndrica
i plana, respectivament. En segon lloc, el control numèric, que produeix un important
increment de cost en els equips, es reserva per a la fresadora, on té més utilitat. Les
altres màquines poden no perdre valor didàctic pel fet d’utilitzar controls convencio-
nals. S’hi ha afegit un torn revòlver perquè encara que el seu cost sigui modest, afegeix
un gran valor didàctic i constitueix un exemple important en els canvis d’eina, fona-
mental en els processos de fabricació flexibles.

Emmotllament

Respecte als processos d’emmotllament, s’ha optat per seleccionar una màquina con-
trolada d’injecció de plàstic. Aquest procés té una gran difusió i interès no tan sols per
als estudis d’ETI-Mecànica sinó també per als d’Enginyeria Química. Es proposen
també equips d’emmotllament de metalls a baixa temperatura i d’emmotllament de
resines en motlle de silicona. Aquesta darrera tècnica és força útil per a petites sèries i
per desenvolupar prototipus de peces de plàstic abans de fer la gran inversió en els pro-
cessos d’injecció. Es deixen de banda altres processos específics com l’electroerosió,
tall fi amb làser o aigua, i altres processos d’obtenció d’elements com ara el sinteritzat.

Metrologia

Dins de la metrologia s’hi han posat les eines tradicionals com ara un marbre, peus de
rei, pàlmers d’exteriors i d’interiors, i pàlmers de platets per mesurar engranatges. Hi ha
també un projector de perfils. La referència per a les mesures dimensionals la constitu-
eixen el joc de cales o blocs patró. S’hi ha afegit una màquina de coordenades tridi-
mensional, actualment l’eina fonamental per mesurar formes complexes. Es preveu
també un sistema de mesura òptic connectat a PC. No s’ha tractat el tema de les mesu-
res de rugositat.

Soldadura, metal·lúrgia i inspecció

Dins de l’apartat de soldadura i metal·lúrgia s’hi han inclòs els equips convencionals
per soldar acers i inoxidable. S’hi han posat les eines metal·logràfiques bàsiques i algun
aparell d’assaig. S’han deixat de banda la soldadura de plàstics i altres soldadures espe-
cials. Respecte a la inspecció, es proposen les tècniques d’ultrasons com a equip princi-
pal (ja disponible) i els líquids penetrants. No es pretenen abordar tècniques
radiogràfiques a causa de l’elevat risc d’utilització. Respecte a la corrosió, s’han previst
una càmera d’assajos i un aparell de mesura de recobriments, necessari també per a
l’Enginyeria Química.

Sistemes CAM-CAE

Dintre dels sistemes de fabricació controlada per ordinador CAM s’hi ha afegit un PC i
el mínim programari per controlar les màquines. Ha de permetre integrar i controlar les
diferents màquines de control numèric. Respecte al disseny assistit, s’han previst deu
estacions basades en PC on es puguin abordar el càlcul per elements finits, la simulació
de mecanismes i el modelatge sòlid. Aquests equips, per limitació d’espai en aquest
laboratori, es preveu ubicar-los en altres laboratoris docents (aules d’ordinadors) del
Departament.
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Robòtica i fabricació flexible

L’apartat de Robòtica preveu únicament els equips dels quals no disposa actualment
l’ETSE per a l’ensenyament d’Enginyeria en Electrònica i Automàtica. Es proposa, doncs,
un sol robot dels més senzills, però també dels més utilitzats (ASCARA). Respecte a la
fabricació flexible, es plantegen els mínims equips centrats en la mecanització. S’ha
triat una petita fresadora de control numèric i els sistemes bàsics de transport. S’hi ha
incorporat una càmera per controlar-la amb visió artificial.

Mecanismes i vibracions

En aquest apartat es preveuen els aspectes més pràctics de diverses assignatures dins
del camp de la teoria de màquines i mecanismes i dels elements de màquines. Els
equips didàctics que es troben al mercat són poc interessants i la majoria d’escoles
opten per construir els propis equips, i fer una bona col·lecció d’elements usats del
mercat, per exemple, màquines de cosir, disqueteres, transmissions embragatges, frens,
etc.

És en el camp de l’assaig de màquines on cal una instrumentació específica i de
preu més elevat. S’hi han inclòs com a primordials els instruments per a la generació,
monitoratge i anàlisi de les vibracions. Aquest aspecte és de gran importància en els
camps de disseny de màquines, diagnosi de màquines, manteniment predictiu i equili-
bratge. Exceptuant la taula vibratòria, s’ha optat per un tipus d’equip que no és total-
ment de laboratori, ja que ha de permetre també fer pràctiques de camp. S’hi ha inclòs
un sonòmetre per fer les mesures ambientals i d’equips en concret. Aquest equip és
també molt interessant per als estudis del graduat superior en Tecnologies del Medi
Ambient. 

Un segon grup d’equips el constitueix un enregistrador de dades per prendre dades
i per instrumentar màquines en general. S’han deixat de banda els motors i acciona-
ments controlats, ja que dependran molt del tipus de muntatges que es generin.

Assajos mecànics

Aquest grup d’equips és el que disposa de més material, ja que correspon, junt amb el
d’extensiometria, a l’actual laboratori d’assajos mecànics, situat provisionalment en
espais de recerca i de taller. S’han previst les màquines clàssiques per als assajos fona-
mentals a tracció i a compressió tant estàtics com dinàmics. 

En primer lloc, una màquina universal servocontrolada de 1.000 kN per poder abas-
tar les exigències de les diferents normatives en camps clàssics com ara els acers. En
segon lloc, per a materials com el formigó i altres materials fràgils es preveu una
màquina més simple de 150 tones de capacitat, atesos els augments de resistència
constants d’aquests materials. No s’hi incorpora una màquina de baixa capacitat, ja
que se’n disposa d’una de 10.000 N que cobreix perfectament l’àmbit dels plàstics i les
fustes. 

Per als assaigs d’impacte es disposa d’un petit pèndol per als plàstics. Es proposa
completar-lo amb un de 300 J per poder assajar metalls.

Respecte a la mesura de dureses, ja es disposa de tots els equips, exceptuant els
aparells òptics per mesurar dureses Vickers. Es preveu utilitzar els de l’apartat d’inspec-
ció.

Es proposa com a principal ampliació un pòrtic de càrrega amb equipament hidràu-
lic. Aquest equip, de tipus universal, permet assajar sistemes complets com ara bigues o
petites estructures. S’ha previst un espai important per a aquest equip, ja que és un sis-
tema flexible que ha de poder configurar-se segons el tipus d’assajos.

Extensiometria

L’extensiometria constitueix una tècnica bàsica en la determinació experimental de
sol·licitacions mecàniques i d’instrumentació. Tant s’aplica en el camp de les màquines
com en el de les estructures, i té cada cop una presència més gran en el manteniment
predictiu. El laboratori disposa de l’equipament bàsic i es proposa completar-lo amb un
amplificador de precisió i amb un forn convencional per encolar galgues en calent.

3. Disposició física
Els equips sol·licitats s’instal·laran a l’espai ocupat ara provisionalment per la Biblio-
teca, ja previstos des d’un principi en el projecte d’edifici de l’ETSE/ETSEQ per a ús de
laboratori d’enginyeria mecànica. Aquest espai disposa aproximadament de 280 m2.

S’han agrupat les diferents màquines segons les necessitats de les instal·lacions i del
funcionament, considerant les necessitats de ventilació i de neteja dels diferents equips.

S’han agrupat els processos d’emmotllament i de soldadura en una zona amb venti-
lació.

S’aprofiten les mampares de l’actual biblioteca per situar els equips d’inspecció
metrològica i cèl·lula de fabricació.
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S’ha donat a la zona d’assajos mecànics un espai ample i flexible que permeti diver-
ses possibilitats.

La zona de mecanització queda relativament aïllada de les parts més polsoses com
ara els assajos mecànics i la soldadura, així les màquines estaran en millors condicions
de conservació.

Es proposa utilitzar l’actual porta d’entrada a la biblioteca i obrir una de les altres
dues portes previstes per donar accés a l’àrea d’assajos mecànics i de mecanització, on
és previsible que es moguin pesos més importants.

La distribució prevista es pot veure a la figura següent.

Pel que fa a aulari, s’ha previst disposar de les aules 112 i 113 de l’ETSEQ.
Quant a laboratoris, es disposarà del de física i del de mecànica, el qual s’ubicarà a

l’espai que actualment ocupa la biblioteca de l’ETSE-ETSEQ. 

7. PREVISIÓ DE NOMBRE D’ALUMNES PER CURS

L’oferta de places d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica és de 60. 
Per calcular la distribució d’alumnes per curs i any acadèmic s’aplica el mètode de

càlcul de la matrícula d’alumnes per curs i any acadèmic definit per la DGU, en els
“Mòduls de finançament de la DGU per a nous ensenyaments“. A partir de l’oferta de
places prevista, el nombre de llocs escolars que curs per curs es pretenen cobrir és el
que es presenta a continuació.

Curs Alumnes 
acumulats1r 2n 3r

1r any 60 60

2n any 69 45 114

3r any 70 59 37 166

Cèl·lula de
fabricació
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8. PREVISIÓ ECONÒMICA

a) Plantilla de personal docent
La implantació de l’Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica genera 14 EJC. No obstant
això, la disponibilitat de personal docent en les diferents àrees de coneixement, junt
amb la integració de matèries optatives i algunes de troncals de l’Enginyeria Tècnica
Industrial en Química Industrial, permeten reduir la necessitat global de força docent
fins a situar-la en un cost equivalent a 7 EJC.

Atesa la integració de matèries que es produeix, amb participació de plantilla de
professorat permanent corresponent a altres ensenyaments, aquests 7 EJC es poden des-
glossar en tres professors permanents doctors (agregat o TU) i fins a set professors asso-
ciats.

b) Cost de la plantilla de personal d’administració i serveis
Pel que fa referència al càlcul de l’impacte de l’activació del nou ensenyament a la
plantilla de PAS, s’han aplicat els criteris de dimensionament de plantilles de PAS per
centres i departaments aprovats per la Junta de Govern de juliol de 2000. El càlcul de
l’impacte s’ha realitzat actualitzant els valors aplicats en aquells criteris de dimensiona-
ment.

Quant als departaments, els criteris de càlcul es basen en el nombre d’EJC-PAS
(actualitzats segons la variació de plantilla de PDI del departament) i el grau d’experi-
mentalitat per calcular la plantilla de PAS dels departaments (que no ha variat). Sobre la
base d’aquests càlculs, el resultat de la variació implica un creixement de mitja plaça al
Departament d’Enginyeria Mecànica. 

Quant als centres, tal com preveuen els criteris de dimensionament aprovats per la
Junta de Govern, es consideren les variacions d’alumnes, pressupost, nombre de plans
d’estudis que gestiona el centre, superfície i nombre d’EJC corresponents als ensenya-
ments impartits al centre. Segons els càlculs pel que fa referència a l’ETSEQ d’aquest
ensenyament, impliquen un creixement possible de mitja plaça, la destinació de la qual
queda per concretar.

El finançament del cost global del personal docent i el personal d’administració i
serveis addicional derivat de la implantació dels estudis de l’ETI Mecànica es cobreix
amb la subvenció compromesa de la Direcció General d’Universitats.

c) Previsió de despesa d’inversions en immobles i equipaments
(adquisició i instal·lació)

El cost de la despesa d’inversions en immobles i equipaments (adquisició i/o ins-
tal·lació) derivat de la implantació de l’Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica és de
691.400 €, dels quals 661.400 € corresponent a equipaments i 30.000 €, a l’adequació
d’espais existents.

Quant al cost de l’equipament (661.400 €), d’aquest import es considera prioritari
l’equipament per un valor equivalent a 558.400 € (84% del total equipament). Així
mateix, d’aquest últim, el valor de la dotació actual —i que es preveu utilitzar en
aquesta titulació— és de 108.800 € (16% del total equipament). La resta d’equipament
considerat prioritari correspon a equipament de nova adquisició, valorat en 449.600 €
(68% del total equipament). 

El cost econòmic referit a equipament prioritari addicional (de nova adquisició) està
previst que sigui assumit per la Universitat amb la temporalització següent. El primer
any es preveu invertir 133.300 € (29,7%); el segon, 155.300 € (34,5%), i, el tercer,
161.000 (35,8%).

Detall de la inversió en adquisició d’equipament i adequació espais (prioritaris)
assumida per la Universitat

Anualitat

Equipament
Espais

(adequació) TOTAL

Cost total prioritari 558.400 € 15.000 € 573.400 €

Valor de disponible actualment 108.800 €

Total assumit per la URV 449.600 € 15.000 € 464.600 €

Cost de nova adquisició/adequació 449.600 € 15.000 € 464.600 €

1r any 133.300 € 5.000 € 138.300 €

2n any 155.300 € 5.000 € 160.300 €

3r any 161.000 € 5.000 € 166.000 €
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Pel que fa a l’adequació d’espais per acollir alguna activitat relacionada amb la
docència de l’Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica, del cost total previst (30.000 €) es
considera prioritària una quantitat equivalent a 15.000 €, els quals es preveu que siguin
assumits per la Universitat, amb una previsió de despesa anual de 5.000 € per any.

En les pàgines següents s’inclou una llista dels equips amb els preus aproximats (tots
els preus són amb IVA) i el desglossament de la previsió d’inversió en equipament i
adequació d’espais assumida per la Universitat Rovira i Virgili.

LABORATORI D’ENGINYERIA MECÀNICA

Temporització nou material

Equips per a mecanització Existent Nou Total 1r any 2n any 3r any

Fresadora universal 4 GL CN Tipus Lagun 55.000 55.000

Torn cilíndric convencional 30.000 30.000

Màquina universal de tallar engranatges 24.000 24.000

Rectificadora entre punts 20.000 20.000

Rectificadora plana 12.000 12.000

Torn revòlver convencional 9.500 9.500

Serra d’arc 2.800 2.800

Màquina de foradar 1.500 1.500

Trossejadora de disc 1.000

TOTAL parcial 155.800

Emmotllament Existent Nou Total 1r any 2n any 3r any

Màquina d’injecció de plàstics 21.000 21.000

Equip d’emmotllament per a metalls 9.000 9.000

Equip d’emmotllament per a prototipus ràpids 3.500 3.500

TOTAL parcial 33.500

Metrologia Existent Nou Total 1r any 2n any 3r any

Màquina de coordenades 3D tipus Mitutoyo 28.000 28.000

Microscopi de mesura amb connexió PC 15.000 15.000

Projector de perfils tipus Mitutoyo 9.000 9.000

Material convencional pàlmers interiors i exteriors peus 
de rei

7.200 7.200

Sistema de metrologia làser 4.800 4.800

Caixa de blocs patró tipus cales Johanson 2.700 2.700

Marbre 0,5 m 1.200 1.200

TOTAL parcial 67.900

Soldadura, metal·lúrgia i inspecció Existent Nou Total 1r any 2n any 3r any

Càmera d’ assajos de corrossió 15.000 15.000

Maquines per polir i condicionar provetes 4.800 4.800

Equip per determinar gruixos de recobriments 2.400 2.400

Microscopi òptic tipus Olimpus 1.800 1.800

Màquines per a assaig de trempabilitat 1.200 1.200

Equip d’inspecció per ultrasons i líquids penetrants 9.000

Forn programable 1250ºC 5.000

Equip de soldadura TIG-MIG 3.000

Equip de soldadura per punts 1.200

TOTAL parcial 43.400
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Sistemes CAM-CAE Existent Nou Total 1r any 2n any 3r any

Ordinador PC (10 unitats) 15.000 15.000

Softaware de modelatge sòlid tipus ProEngineer (10 uni-
tats)/4anys

12.800 12.800

Software tipus Goelan de CNI Industries 12.000 12.000

Software simulació dinamica de mecanismes tipus 
ADAMS

10.000 10.000

Softaware elements finits tipus ANSYS (10 unitats) 8.000 8.000

Ordinador PC per a control numèric 1.500 1.500

TOTAL parcial 59.300

Robòtica i fabricació flexible Existent Nou Total 1r any 2n any 3r any

Manipulador ASCARA 9.000 9.000

Carril autoguiat 9.000 9.000

Fresadora de sobretaula CN 8.000 8.000

Unitat de manutenció automàtica 7.500 7.500

Sistema de manipulació pneumàtic 5.500 5.500

Càmera de vissió artificial 3.500 3.500

TOTAL parcial 42.500

Mecanismes i vibracions Existent Nou Total 1r any 2n any 3r any

Taula vibradora 9.000 9.000

Equip de recollida de dades tipus 3852 de HP 9.000 9.000

Grup col·lector de dades, mesurador i analitzador 
d’espectre

7.800 7.800

Sonòmetre integrador amb calibrador tipus 2237 de B&K 5.400 5.400

Software tractament de dades 3.000 3.000

Acceleròmetres 1.500 1.500

Ordinador PC 1.500 1.500

Equip de vibracions per a manteniment predictiu 1.500 1.500

Sonda tacomètrica per a equilibratge de rotors 1.200 1.200

Software per a recollida de mesures i equilibratge  300  300

TOTAL parcial 40.200

Assajos mecànics Existent Nou Total 1r any 2n any 3r any

Màquina de tracció universal hidràulica de 100 tones 78.000 78.000

Grup hidràulic amb servocontrol i cilindres per al pòrtic 15.000 15.000

Premsa per a provetes de compressió 150 tones 12.000 12.000

Pèndol Charpi 300J amb codificador 9.000 9.000

Pòrtic de càrrega 6.000 6.000

Màquina per a assajos dinàmics de tracció de 1 tona 60.000

Pèndol Charpi per a plàstics 5.000

Duròmetre per a assaig Rockwel i Vickers 5.000

Màquina d’ impacte de films 2.400

Duròmetres Shore i Brinell 2.400

TOTAL parcial 194.800
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ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL EN MECÀNICA
Inversió en equipament i adequació del laboratori d’enginyeria mecànica

Extensiometria Existent Nou Total 1r any 2n any 3r any

Amplificador digital de ponts de Wheatstone 7.000 7.000

Forn per a encolatge de galgues 2.200 2.200

Sistema de mesures extensiomètriques de 6 canals 4.800

Aparell MBC d’instrumentació d’ equips 3.900

Multímetre calibrat 3.600

Joc de cèl·lules de càrrega 2.500

TOTAL parcial 24.000

TOTAL 108.800 552.600 661.400 206.300 185.300 161.000

552.600

 Valor
equipament 

existent

Total 
sol·licitat

 Prioritat 
equipament 

sol·licitat

 Exclòs
equipament
prioritat 1

Total assumit per la URV

Total 1r any 2n any 3r any 

Equips per a mecanitzat

Fresadora universal 4 GL CN tipus Lagun 3 55.000 55.000

Torn cilíndric convencional 3 30.000 30.000

Màquina universal de tallar engranatges 3 24.000 24.000

Rectificadora entre punts 3 20.000 20.000

Rectificadora plana 3 12.000 12.000

Torn revòlver convencional 3 9.500 9.500

Serra d’arc 3 2.800 2.800

Màquina de foradar 3 1.500 1.500

Trossejadora de disc 1.000 3

Emmotllament

Màquina d’injecció de plàstics 3 21.000 21.000

Equip d’emmotllament per a metalls 1 9.000

Equip d’emmotllament per a prototipus 
ràpids

1 3.500

Metrologia

Màquina de coordenades 3D tipus 
Mitutoyo

2 28.000 28.000

Microscopi de mesura amb connexió 
PC

2 15.000 15.000

Projector de perfils tipus Mitutoyo 2 9.000 9.000

Material convencional pàlmers interiors 
i exteriors peus de rei

3 7.200 7.200

Sistema de metrologia làser 3 4.800 4.800

Caixa de blocs patró tipus cales Johanson 3 2.700 2.700

Marbre 0,5 m 3 1.200 1.200

Soldadura, metal·lúrgia i inspecció

Càmera d’assajoss de corrossió 2 15.000 15.000

Maquines per polir i condicionar pro-
vetes 

1 4.800
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Equip per determinar gruixos de reco-
briments 

2 2.400 2.400

Microscopi òptic tipus Olimpus 1 1.800

Màquines per a assaig de trempabilitat 2 1.200 1.200

Equip d’inspecció per ultrasons i 
líquids penetrants

9.000

Forn programable 1250ºC 5.000

Equip de soldadura TIG-MIG 3.000

Equip de soldadura per punts 1.200

Sistemes CAM-CAE

Ordinador Pc (10 unitats) 2 15.000 15.000

Software de modelatge sòlid tipus
ProEngineer (10 unitats)/4anys

3 12.800 12.800

Software tipus Goelan de CNI Industries 1 12.000

Software simulació dinamica de meca-
nismes Tipus ADAMS

1 10.000

Softaware elements finits Tipus ANSYS 
(10 unitats)

2 8.000 8.000

Ordinador PC per a control numèric 2 1.500 1.500

Robòtica i fabricació flexible

Manipulador ASCARA 3 9.000 9.000

Carril autoguiat 2 9.000 9.000

Fresadora de sobretaula CN 1 8.000

Unitat de manutenció automàtica 3 7.500 7.500

Sistema de manipulació pneumàtic 1 5.500

Càmera de visió artificial 1 3.500

Mecanismes i vibracions

Taula vibradora 1 9.000

Equip de recollida de dades tipus 3852 
de HP

1 9.000

Grup col·lector de dades, mesurador i 
analitzador d’espectre

3 7.800 7.800

Sonòmetre integrador amb calibrador 
tipus 2237 de B&K

3 5.400 5.400

Software tractament de dades 1 3.000

Acceleròmetres 1 1.500

Ordinador PC 1 1.500

Equip de vibracions per a manteniment 
predictiu

1 1.500

Sonda tacomètrica per a equilibratge 
de rotors

1 1.200

Software per a recollida de mesures i 
equilibratge

2 300 300

Assajos mecànics

Màquina de tracció universal hidràulica 
de 100 tones

3 78.000 78.000
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MEMÒRIA D’IMPLANTACIÓ DE LA TITULACIÓ DE PSICOPEDAGOGIA

La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia fa temps que està demanant poder
implantar el títol de segon cicle de Psicopedagogia —concretament des de l’inici dels
que llavors eren els plans nous de Psicologia i Pedagogia (any 1993), en els quals ja es
va fer l’esforç d’incorporar les matèries troncals de Psicopedagogia com a assignatures
obligatòries d’Universitat o optatives d’aquests plans d’estudi. Això es va fer per poder
engegar els estudis de Psicopedagogia sense els costos que pot implicar la posada en
marxa d’un nou ensenyament.

D’altra banda, el Claustre Universitari de la la Universitat Rovira i Virgili, en la seva
sessió del dia 30 de novembre de 2000, va aprovar el mapa dels ensenyaments. L’ense-
nyament de Psicopedagogia s’aprovà condicionat a l’evolució de la demanda 2001-
2002 i 2002-2003.

Cal tenir en compte que, en la reunió de la Comissió de Coordinació i Programació
Universitària, del 14 de febrer de 2000, en la qual es va aprovar la nova programació
universitària 2000-2004, es va decidir també, pel que fa a la titulació de Psicopedago-
gia (2n cicle), “ajornar la decisió dos anys“ d’acord amb la demanda.

1. JUSTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE LA TITULACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA 
DEMANDA

Compliment d’un dels acords del Claustre de la Universitat Rovira i Virgili
En la sessió del 30 de novembre de 2000, el Claustre Universitari de la URV va aprovar
el mapa dels ensenyaments. En aquest mapa s’hi contempla l’ensenyament de Psicope-

Grup hidràulic amb servocontrol i 
cilindres per al pòrtic

2 15.000 15.000

Premsa per a provetes de compressió 
150 tones 

3 12.000 12.000

Pèndol Charpi 300J amb codificador 1 9.000

Pòrtic de càrrega 2 6.000 6.000

Màquina per a assajos dinàmics de 
tracció de 1 tona

60.000

Pèndol Charpi per a plàstics 5.000

Duròmetre per a assaig Rockwel i Vickers 5.000

Màquina d’impacte de films 2.400

Duròmetres Shore i Brinell 2.400

Extensiometria

Amplificador digital de ponts de 
Wheatstone

1 7.000

Forn per a encolatge de galgues 1 2.200

Sistema de mesures extensiomètriques 
de 6 canals

4.800

Aparell MBC d’instrumentació d’equips 3.900

Multímetre calibrat 3.600

Joc de cèl·lules de càrrega 2.500

TOTAL equipament 108.800 552.600 103.000 449.600 133.300 155.300 161.000

Adequació espais 30.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000

TOTAL 582.600 118.000 464.600 138.300 160.300 166.000

100% 29,6% 34,5% 35,8%
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dagogia com un dels ensenyaments viables de 2n cicle, però resta pendent de l’evolu-
ció de la demanda 2001-2002 i 2002-2003.

Compleció de l’oferta d’estudis de Psicopedagogia a les universitats catalanes
Tal com podem comprovar en el document “Distribució geogràfica dels estudis univer-
sitaris. Curs 2001-2002”, editat per la Direcció General d’Universitats del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de la Generalitat de Catalunya,
l’única província que no compta amb els estudis de Psicopedagogia és Tarragona.
Veiem que s’imparteix: en 3 centres integrats (preu públic) i en 2 centres integrats a uni-
versitats privades de la província de Barcelona, en 1 centre integrat (preu públic) de
Lleida i en 1 centre integrat (preu públic) de Girona.

Per tant, els estudis de Psicopedagogia a Tarragona completarien l’oferta actual
d’estudis a les universitats catalanes.

D’altra banda, tal com podem veure en el document “Evolució de les places i matrí-
cules de les universitats de Catalunya“, la demanda de cursar Psicopedagogia, a les
diferents universitats catalanes, ha estat alta i cada vegada ho és més. Aquestes són les
dades del curs 2001-2002:

Com podem comprovar hi ha més demanda que oferta i podem pensar que aquesta
demanda seguiria la mateixa tendència —ascendent— a la demarcació de Tarragona.

Diversificació de l’oferta d’estudis homologats i integració de la nova titulació 
amb la resta de titulacions del centre

Els estudis de segon cicle de Psicopedagogia permetrien ampliar l’oferta d’estudis del
centre amb un nou àmbit que respondria a les demandes dels alumnes, ja que es
tracta d’una llicenciatura que complementaria les diplomatures de què disposem
actualment.

D’altra banda, aquesta titulació s’integraria perfectament amb els estudis que
impartim al centre. Cal tenir en compte que els plans d’estudi de Pedagogia i Psicolo-
gia, que foren revisats durant el curs passat i que s’estan posant en marxa en el curs
actual (2002-2003), incorporen, en les assignatures obligatòries d’universitat i optatives,
les assignatures troncals de Psicopedagogia, amb la previsió que en el futur s’impartirà
aquesta llicenciatura. Concretament, les matèries troncals de Psicopedagogia s’han
incorporat en un 50% en cadascun dels dos ensenyaments esmentats segons la següent
distribució:

Universitat Oferta places Demanda
Matrícula 

preu públic
Matrícula
preu privat

UB 100 121 112

UAB 80 161 82

UdG 40 98 40

UdL 80 108 81

URL 75 69 64

UV 40 31

Total 415 557 315 95

Troncals de Psicopedagogia
Incloses en el nostre Pla 
d’estudis de Pedagogia

Incloses en el nostre Pla 
d’estudis de Psicologia

Diagnòstic en educació (6c) A 3r curs
obligatòria

Lliure elecció

Disseny, desenvolupament i
innovació del currículum (6c)

A 4t curs
troncal

Lliure elecció

Educació especial (6c) A 3r curs
obligatòria

Lliure elecció

Dificultats d’aprenentatge i
intervenció psicopedagògica 6c

Optativa
de segon cicle

Lliure elecció

Intervenció psicopedagògica en els 
trastorns de desenvolupament (6c)

Lliure elecció A segon cicle
optativa

Mètodes d’investigació en
educació (6c)

A 3r curs
obligatòria 

Lliure elecció
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S’han incorporat aquestes assignatures troncals per tal de poder impartir Psicopeda-
gogia sense un excés de costos. 

La revisió dels plans d’estudis de Pedagogia i de Psicologia que es va realitzar al
curs passat, ja va tenir en compte la possibilitat d’incorporar la nova titulació a l’oferta
formativa del nostre centre. En aquest sentit es varen introduir notables modificacions
en els segons cicles respectius.

Vam ajustar les assignatures obligatòries i optatives a les directrius del Consell
d’Universitats que centren aquests estudis en els aspectes de planificació, organització i
gestió d’institucions educatives —siguin de l’àmbit formal o del no formal—, així com
en els aspectes de disseny de processos formatius, anàlisi de la realitat educativa i de la
investigació.

A més, s’han reformulat els itineraris d’optatives pel que fa a Pedagogia i Psicologia
i s’han deixat itineraris propis de la tasca concreta d’aquests professionals per tal de
diferenciar, quan aquesta llicenciatura sigui un fet en un futur, les tasques professionals
pròpies del psicopedagog.

Per tant, si s’impartís Psicopedagogia, l’oferta acadèmica de la Facultat seria
aquesta:

- Diplomatura de Mestre (6 especialitats)
- Diplomatura d’Educació Social
- Llicenciatura en Pedagogia
- Llicenciatura en Psicologia
- Llicenciatura en Psicopedagogia
Aquesta oferta volem plantejar-la com un conjunt harmònic i complementari, però

alhora definidor de la tasca docent de segon cicle de la Facultat. Pensem en la possibi-
litat de compartir optatives en un bloc que configuri itineraris curriculars específics.
Això ens permetria, d’una banda, abaratir costos i, d’una altra, conservant els itineraris
més generals, anar cap a la interdisciplinarietat. El fet de compartir optatives amb altres
segons cicles de la Facultat hauria de tenir en el futur una clara possibilitat d’ampliació
en la mesura que els pressupostos ho permetessin.

Potenciació de la ciclicitat i la transició entre titulacions amb la introducció 
d’estudis de 2n cicle dins l’oferta acadèmica de la URV

La impartició de Psicopedagogia permetria també la transició entre titulacions d’estudis
de 2n cicle dins l’oferta acadèmica del nostre centre. També oferiria la possibilitat als
estudiants de posseir, en poc temps més, dues titulacions acadèmiques.

Si impartíssim els estudis de Psicopedagogia, els alumnes, en acabar les diplomatu-
res que impartim a la Facultat, tindrien la següent oferta de segon cicle:

◆ els alumnes que acaben les diferents titulacions de Mestre podrien optar a un
segon cicle de Pedagogia o Psicopedagogia;

◆ els alumnes que acaben Educació Social podrien optar a un segon cicle de Peda-
gogia o Psicopedagogia;

◆ els alumnes que acaben el primer cicle de Psicologia podrien optar per continuar
el segon cicle de Psicologia o per fer Psicopedagogia;

◆ els alumnes que acaben el primer cicle de Pedagogia podrien optar per continuar
el segon cicle de Pedagogia o per fer Psicopedagogia.

Cal esmentar també que els complements de formació per accedir a Pedagogia o
Psicopedagogia des de cadascun d’aquests primers cicles els tenim contemplats en els
nostres plans d’estudi, de manera que l’alumne els pot cursar simultàniament a la seva
carrera com a assignatures de lliure elecció.

Increment de la qualitat de l’oferta docent i d’adequació a les necessitats dels 
nous professionals

La introducció de l’àmbit de formació i reflexió psicopedagògica en el conjunt de titu-
lacions d’educació no significaria tan sols un augment quantitatiu, sinó que també sig-
nificaria una millora qualitativa per al conjunt de titulacions que oferim actualment a la
Facultat.

Orientació professional (6c) A 5è curs
obligatòria (6c)

Lliure elecció

Psicologia de la instrucció (6c) Optativa de segon cicle Troncal 5è curs

Models d’orientació i intervenció 
psicopedagògica (6c)

Optativa de segon cicle Lliure elecció

Troncals de Psicopedagogia
Incloses en el nostre Pla 
d’estudis de Pedagogia

Incloses en el nostre Pla 
d’estudis de Psicologia
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Com és ben sabut, la reforma del sistema educatiu ha generat noves demandes pro-
fessionals. La complexitat —cada vegada més gran— de la funció docent requereix uns
serveis tècnics de suport i assessorament en les diferents etapes del nou sistema educa-
tiu. La necessitat d’aquests nous professionals tindria una bona resposta amb aquesta
llicenciatura. Igualment, creiem que, en l’oferta formativa dels estudis de segon cicle
que ofereix la Facultat, els estudis de Psicopedagogia la completarien en conjunt, de la
qual cosa resultaria una oferta molt atractiva per als col·lectius que hem esmentat
abans: mestres en exercici, professors d’IES o educadors socials en exercici.

Implantació sense increment de costos
Tal com hem esmentat més amunt, es podria implantar el segon cicle de Psicopedago-
gia sense haver d’incrementar gaire els costos. Això és així perquè les assignatures tron-
cals de Psicopedagogia estan incloses en els actuals estudis de Psicologia i Pedagogia i
els alumnes podrien compartir almenys les hores teòriques, sense necessitat de duplicar
grups. Pel que fa a les assignatures optatives n’hi ha actualment d’incorporades als
plans d’estudi esmentats que podrien ofertar-se. Caldria fer un itinerari més especialit-
zat d’opcionalitat que podria anar-se activant progressivament.

Els departaments de Pedagogia i Psicologia compten amb professorat especialitzat
per poder fer la seva docència en la llicenciatura de Psicopedagogia.

Oferta de segon cicle per a alumnes diplomats
L’oferta de segon cicle de Psicopedagogia s’adreça fonamentalment a tres sectors:

- Alumnes que han acabat els estudis de diplomatura
- Mestres i professors de secundària en exercici
- Educadors socials en exercici

a) Alumnes que han acabat els estudis de diplomatura

La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia compta en l’actualitat amb set diplo-
matures amb títol terminal. El potencial actual d’alumnes diplomats és (dades del curs
2001-2002):

Cal tenir en compte que el nombre d’alumnes que han entrat en cadascun d’aquests
ensenyaments és de 40. Ara bé, la nostra Facultat segueix omplint cada curs totes les
places previstes. Pel que fa al curs 2001-2002, la demanda en 1a opció i el nombre
d’alumnes que finalment es van matricular a 1r curs van ser els següents:

D’altra banda, aquestes van ser les dades sobre el rendiment acadèmic (també pel
que fa al curs 2001-2002):

Educació social
(no ho sabem perquè va ser la
1a promoció)

Mestre en Educació Especial 21

Mestre en Educació Física 29

Mestre en Educació Infantil 28

Mestre en Llengua Estrangera 30

Mestre en Educació Musical 16

Mestre en Educació Primària 21

Demanda 1ª opció Matriculats

Educació social 85 44

Mestre en Educació Especial 50 44

Mestre en Educació Física 65 45

Mestre en Educació Infantil 111 49

Mestre en Llengua Estrangera 24 54

Mestre en Educació Musical 34 39

Mestre en Educació Primària 30 47

Pres./Matric. Aprov./Matric. Aprov./Pres.

Educació social 92,2 87,4 94,8

Mestre en Educació Especial 86,6 78,1 90,5

Mestre en Educació Física 86,6 77,9 90,0
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Veiem, doncs, que el rendiment acadèmic és força alt i que la demanda potencial
d’alumnes que acaben les nostres diplomatures per fer un segon cicle és força elevada.
A més, creiem important destacar l’alta demanda de les nostres titulacions, en les quals
no s’ha manifestat la baixada del nombre d’estudiants que hi ha en aquests moments en
altres ensenyaments.

Hem pogut observar, entre els alumnes que acaben les diplomatures, un augment
progressiu de la demanda de més formació, la qual cosa s’esdevé paral·lelament a
l’augment de les dificultats per accedir al món laboral. Les demandes d’aquests diplo-
mats es tradueixen a poder fer estudis que permetin millorar la seva formació i la com-
petitivitat del nivell de la seva titulació en el mercat laboral. Per tant, seria del tot
coherent ampliar l’oferta de formació per als nostres diplomats amb un segon cicle de
Psicopedagogia que els permetés continuar la formació iniciada en les diplomatures, i
tot això sense allunyar-se de l’àmbit de la intervenció educativa, que és el que els
motiva, tal com hem pogut comprovar en les dades de matrícula i de demandes d’accés
en 1a preferència.

b) Mestres i professorat de secundària en exercici

Un altre gran col·lectiu amb un alt índex d’alumnes potencials del segon cicle de Psico-
pedagogia és el dels professionals de l’educació que estan en exercici. D’acord amb les
xifres facilitades pel servei corresponent del Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya (curs 2000-2001) a les comarques de Tarragona tenim les dades
següents:

Per tant, creiem que la demanda potencial d’una formació de segon cicle en el
camp psicopedagògic per part dels mestres en exercici és molt elevada, sobretot si
tenim en compte que la llicenciatura de Psicopedagogia existeix en totes les demarcaci-
ons catalanes menys en la de Tarragona.

Veiem també que en el sector de secundària hi ha un potencial important de professorat
en exercici que pot estar interessat en un aprofundiment en una carrera que li permeti
ampliar els coneixements propis de la funció docent i es pugui enfrontar, amb més segure-
tat, a les dificultats creixents en la seva tasca com a docent i als nous reptes d’aquesta tasca.

c) Educadors socials en exercici

Des de l’aparició de la diplomatura en Educació Social, aquest col·lectiu s’ha anat con-
solidant com un grup que, des del camp professional que li és propi, cada vegada
demana més formació a la Universitat. Pensem que la possible impartició de Psicope-
dagogia i les modificacions que hem fet al Pla d’estudis de Pedagogia (aquest curs
2002-2003 s’inicia el pla nou), poden ser importants per a la formació d’aquest col·lec-

Mestre en Educació Infantil 94,8 91,0 95,9

Mestre en Llengua Estrangera 86,3 74,5 86,4

Mestre en Educació Musical 87,9 76,6 87,1

Mestre en Educació Primària 94,0 88,2 93,8

Professorat d’infantil i primària

Sector públic Sector privat

Total mestres 3.065 1.154

Especialistes infantil 878 380

Generalistes primària 1208 463

Altres 979 311

Professorat de secundària

Sector públic Sector privat

Total professorat 3.280 795

Professors d’educació secundària 2.366 588

Professors tècnics d’FP 397 44

Mestres 437 119

Professors de religió 67 21

Resta de personal docent 13 23

Pres./Matric. Aprov./Matric. Aprov./Pres.
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tiu, ja que els permetrà obtenir titulacions de llicenciatura amb què podran competir
amb més avantatge en aquest mercat.

2. NECESSITATS DEL MERCAT LABORAL I SORTIDES PROFESSIONALS

- Les tasques professionals que poden desenvolupar els titulats
- Els principals sectors/àrees on poden desenvolupar-les
El gran àmbit o sector professional del psicopedagog és el sistema educatiu formal.

El sector de població sobre el qual aquest professional té incidència directa és el format
per l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i amb necessitats educatives especials, i
l’alumnat en els períodes de transició (pas de la primària a la secundària, de la secun-
dària al batxillerat, o pas de la institució educativa al món laboral).

Les seves tasques se centren en els següents aspectes:
- el diagnòstic educatiu;
- l’orientació psicopedagògica per a alumnes, professors i pares;
- el disseny de les intervencions educatives específiques en els casos de dificultat

d’aprenentatge i de necessitat educativa especial, i el corresponent seguiment d’aquests
alumnes;

- orientació vocacional o professional.
En el sistema educatiu públic podem trobar els psicopedagogs en els departaments

o gabinets d’orientació educativa dels centres de secundària.

3. PREVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FORMACIÓ CONTINUADA

Els departaments afectats, Psicologia i Pedagogia, es comprometen a defensar les inici-
atives que es presentin en el seu moment sobre programació de formació continuada
que donin resposta a les necessitats que es plantegin. D’altra banda, l’oferta actual de
cursos de tercer cicle també va adreçada als titulats i titulades en Psicopedagogia.

4. ESPAIS, EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURA DE LA TITULACIÓ

L’ensenyament de Psicopedagogia està adscrit a la Facultat de Ciències de l’Educació i
Psicologia. Atès que es tracta d’un ensenyament de 2n cicle, que s’impartirà en horari
de tarda i que està relacionat amb els ensenyaments de Pedagogia i Psicologia, la Facul-
tat disposa de la infraestructura necessària per dur a terme aquesta titulació: aules tradi-
cionals de docència, aules d’informàtica de docència, laboratoris, aula d’informàtica
per a l’alumnat, etc. La Facultat compta amb la capacitat suficient per assumir els alum-
nes d’entrada (40), així com la totalitat d’alumnat un cop iniciat el segon curs. Cal tenir
en compte que la Facultat està duent a terme una política progressiva d’incorporació de
les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a la docència.

Actualment el centre té la biblioteca pròpia dels nostres ensenyaments ubicada a
l’edifici central de la Facultat, però, a curt termini, serà traslladada al Campus de Sesce-
lades, amb la qual cosa tindrà la capacitat suficient per donar el servei i l’acollida a
l’alumnat de Psicopedagogia.

Pel que fa als serveis comuns, la Facultat disposa de la secretaria del centre, d’una
sala d’actes amb capacitat per a 500 persones, d’una sala de graus, d’un servei de
reprografia, d’una sala d’estudi per a l’alumnat i d’una sala per al becari o becària
d’atenció a la comunitat universitària.

5. PREVISIÓ DE NOMBRE D’ALUMNES PER CURS

Tenint en compte un 10% de fracàs acadèmic i un 2,5% d’abandonament, es fa la
següent previsió:

6. PREVISIÓ ECONÒMICA

Despeses

La implantació de la titulació de Psicopedagogia, d’acord amb les directrius marca-
des per la Universitat, suposa un cost zero, tant pel que fa als recursos humans —per-
sonal docent i personal d’administració i serveis— com pel que fa als recursos
materials —instal·lacions, equipaments, manteniment i funcionament.

Ingressos

(Els haurà de calcular el Gabinet Tècnic del Rectorat.)

Curs Alumnat 
acumulat1r 2n

1r any 40 40

2n any 44 35 79
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5  S’aprova el pla d’estudis de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica Telecomunicaci-
ons, especialitat en Telemàtica i es delega en la Comissió delegada d’Ordenació
Acadèmica l’aprovació dels plans d’estudis de l’ensenyament de Psicopedagogia i
de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica.

6  S’aprova la creació de la Fundació Turisme i Oci.

7  S’aproven els programes de postgrau 2003.

APROVACIÓ DE PROGRAMES DE POSTGRAU 2003

OFERTA FORMATIVA D’ESTUDIS DE POSTGRAU

Hores Preu
matrícula

Ciències de la Salut
Màster en Biomecànica Clínica de l’Aparell Locomotor 500 h 4.000€
Especialista Universitari en Salut Marítima 200 h 1.200€
Màster en Atenció Prehospitalària Urgent: mòdul d’Emergències
i Catàstrofes 380 h 815€

Especialista universitari en Atenció Prehospitalària Urgent 200 h 1.200€
Especialista universitari en Atenció Intercultural en Salut. 
Edició Tarragona 200 h 1.350€

Especialista universitari en Atenció Intercultural en Salut.
Edició Tortosa 200 h 1.350€

Especialista universitari en Pràctica Quirúrgica d’Infermeria
de Quiròfan 300 h 1.145€

Especialista universitari en Salut Laboral: Accidents i Malalties
en l’Àmbit Laboral 200 h 1.170€

Especialista universitari en Gestió en Infermeria 200 h 1.200€
Especialista universitari en Reflexoteràpia Podal 200 h 1.000€
Màster en Nutrició i Dietètica 500 h 3.900€

Llengua i Literatura
Màster en Traducció i Localització Angleses 380 h 2.200€
Especialista universitari en Traducció i Localització Angleses 200 h 1.200€
Màster en Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera 500 h 2.500€
Especialista universitari en Tècniques Literàries 200 h 1.200€

Política i Societat
Especialista universitari en Agent de Desenvolupament
Internacional 200 h 751€

Especialista universitari en Gestió Global de la Immigració 300 h 2.000€
Especialista universitari en Dret Urbanístic 200 h 1.000€

Educació i Psicologia
Màster en Tecnologia Educativa 600 h 3.500€
Especialista universitari en Tecnologia Educativa 300 h 1.800€
Especialista universitari en Educació Psicomotriu 253 h 1.200€
Especialista universitari en Trastorns del Llenguatge 240 h 1.650€
Màster en Intervenció Psicomotriu 500 h 3.000€
Especialista universitari en Intervenció Psicomotriu en Clínica
i Aprenentatge 200 h 1.200€

Màster en Psicologia Clínica i de la Salut 600 h 3.700€
Especialista universitari en Intervenció Clínica i de la Salut 200 h 2.000€

Medi Ambient
Màster en Dret Ambiental 500 h 3.600€
Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental 620 h 4.200€

Economia i Empresa
Mestratge en Gestió d’Empreses 600 h 5.620€
Màster en Finances i Gestió Bancària 500 h 5.500€
Màster en Gestió de Recursos Humans 520 h 3.500€
Especialista universitari en Gestió de Recursos Humans 200 h 1.600€

Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Màster en Sistemes Informàtics Avançats 500 h 3.850€
Especialista universitari en Sistemes Informàtics Avançats 200 h 1.400€
Especialista universitari en Fonaments dels Sistemes Informàtics 300 h 2.500€

Enginyeria 
Especialista en Enginyeria de Climatització d’Edificis 250 h 2.000€
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8  S’aproven els programes de doctorat 2003. 

PROGRAMES DOCTORAT BIENNI 2003-2005 I TRIENNI 2003-2006

DEPARTAMENT D’ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL

Antropologia de la Medicina 
Antropologia Urbana (Estudis Urbans i Moviments Socials)
Interuniversitari / internacional

DEPARTAMENT DE QUÍMICA FÍSICA I INORGÀNICA

Catàlisi Homogènia 
Interuniversitari
Química Teòrica i Computacional 
Interuniversitari

DEPARTAMENTS DE QUÍMICA ANALÍTICA I QUÍMICA ORGÀNICA I QUÍMICA FÍSICA I INORGÀNICA

Química en Processos i Productes Industrials 
Interdepartamental

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Ciència Cognitiva i Llenguatge 
Interuniversitari
Psicologia de l’Educació: Cultura, Educació i sistemes semiòtics 
Interuniversitari

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA

Investigació i Intervenció Educativa en l’Àmbit Sociocomunitari 
Interuniversitari
Tecnologia Educativa 
Interuniversitari

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA I AUTOMÀTICA

Enginyeria Electrònica
Interuniversitari

DEPARTAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA 
Enologia
Interuniversitari / interdepartamental

DEPARTAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA, MEDICINA I CIRURGIA

I CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES

Nutrició i Metabolisme
Interuniversitari / interdepartamental

DEPARTAMENT D’HISTÒRIA I GEOGRAFIA

Estudis Culturals Mediterranis
Interuniversitari

DEPARTAMENT DE FILOLOGIES ROMÀNIQUES

Formal Languages and Applications

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA QUÍMICA / ENGINYERIA MECÀNICA

Química i Enginyeria de Processos 
Interdepartamental

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA

Traducció i Estudis Interculturals

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA MECÀNICA

Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios
Interuniversitari

DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC

Empresa i Sistema Penal
Interuniversitari
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9  S’aprova la programació de la Universitat d’Estiu 2003. 

UNIVERSITAT D’ESTIU. EDICIÓ 2002

1a setmana Hores Seus Dies

La millora del servei en entitats 
esportives públiques i privades

15 SEMINARI 3, 4, 5 juliol

Els Sants-patrons a la Catalunya 
Medieval: història, cultura i folklore

20 MONTBLANC 1 i 2 juliol
matí i tarda

Ajudar a conviure amb la SIDA: mites, 
monstres i malentesos

21 JURIDIQUES 1, 2, 3, 4, 5 juliol
matí

Estratègia europea per l’ocupació: 
territori, ocupació i competitivitat

15 1, 2, 3, 4, 5 juliol
matí

Actualització en patologia neurològica 20 3, 4 i 5 juliol
matí i tarda

Qüestions de bioètica: feminisme i 
tècniques de reproducció assistida

20 1, 2 i 3 juliol

Documentals històrics: moda o 
necessitat

20 3, 4 i 5 juliol

Prevenció en drogodependències i 
conductes addictives

15 3, 4 i 5 juliol
matí i tarda

2a setmana Hores Dies

Salut en les crisis humanitàries 20 8, 9, 10, 11, 12 juliol
matí

Protecció Radiològica. Gestió de residus 
radioactius

30 8, 9, 10, 11 juliol
matí i tarda

Normes internacionals de comptabilitat: 
una nova reforma de l’ordenament 
comptable espanyol

10 8, 9 juliol

Tècniques elementals de cuina: 
aplicacions pràctiques

20 8, 9, 10, 11, 12 juliol
matí

L’espai fluvial: espai natural, humanitzat, 
cultural

20 10, 11, 12 juliol

Planificació i gestió de les destinacions 
turístiques

15 9, 10 i 11 juliol

E-business: Integrant el comerç 
electrònic

20 8, 9, 10, 11 juliol

García Lorca, F. Textos i imatges per a 
una exposició

15 10, 11 i 12 juliol

3a setmana Hores Dies

Esbrinar el passat. Una introducció a 
l’Arqueologia

30 15, 16, 17, 18, 19 juliol

Comunicar la Justícia 20 15, 16, 17 juliol

Novetats en els diferents sistemes anti-
conceptius

20 15, 16, 17, 18, 19 juliol
16 a 20h

De la transformació de la naturalesa en 
art (morfologia i fenomenologia)

20 16, 17, 18 juliol
matí i tarda
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UNIVERSITAT D’ESTIU 2003 DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Curs Hores
Durada

dies
Seu Responsable Telèfon

Unitat Centre/
Departament

Subvenció e-mail

Comunicar la política: de 
la “cuina“ dels partits a 
l’opinió pública

20 1-3 juliol CAMBRILS Jordi Farré 8582 / 8529
8530

UNITAT
PREDEPARTAMENTAL 

DE COMUN.
AUDIOVISUAL

Ajuntament
de Cambrils

sdec@correu.urv.es
bll@fll.urv.es
jfc@fll.urv.es

Ciutadania i immigració 
per a una societat 
multicultural

20 7-9 juliol CAMBRILS Mario Ruiz
Santiago Castellà

8325
676203609

8309

DEP. DRET PÚBLIC Ajuntament
de Cambrils

marsa@fcj.urv.es
sjcs@fcj.urv.es“

Les postres: creativitat 
aplicada al dolç

20 7-11 juliol COMA-RUGA Josep Moreno
Teresa Llussà

977683882 CONSORCI UNIV.
DEL BAIX PENEDÈS

No CUBP@bpenedes.altanet.org

De l’antiguitat a l’edat mitjana: 
la transició al món urbà de la 
península ibèrica

20 1-2 juliol MONTBLANC Javier Faci 9741 DEP. HISTÒRIA
I GEOGRAFIA

Ajuntament de 
Montblanc

fjfl@fll.urv.es

La problemàtica nacional 
en l’inici del segle XXI: el 
paper dels mitjans de 
comunicació

15 1-4 juliol REUS Ignasi Brunet 
Angel Belzunegui 

Inma Pastor

9843
8350
8366

GESTIÓ D’EMPRESES Fundació d’Estudis 
Socials i Nacionals 

Josep Recasens

ibic@fcee.urv.es
abe@fcee.urv.es
ipig@fcj.urv.es“

Construcció i transformació de 
significats al voltant de l’art 
contemporani

20 14-16 juliol REUS Glòria CotJosé 
Carlos Suárez

977775778 
609717403

HISTÒRIA
I GEOGRAFIA

Ajuntament de 
Reus

gloriacot@terra.es

La Guerra Civil espanyola 
en imatges (el cinema que 
es feia durant la Guerra 
Civil)

20 2-4 juliol REUS José Carlos Suárez 9532 / 9589 
9588

HISTÒRIA
I GEOGRAFIA

IMAC “jcsf@fll.urv.es
uicine@fll.urv.es

Negoci electrònic
(e-business): Integrant la 
formació contínua a 
l’empresa amb 
l’aprenentatge virtual
(e-learning)

20
20

7-10 juliol
1-17 juliol

REUS Mario Arias
Mar Souto

609883544 ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS

Ajuntament de 
Reus

mao@fcee.urv.es

Qüestions de bioètica: 
llibertat, responsabilitat i 
salut

20 7-9 juliol REUS Eduard Prats 977312228 DEP. MED I CIR. Ajuntament de 
Reus

eprats@grupsagessa.com

Suport emocional en 
processos de pèrdua, 
malaltia, mort i dol

25 1-3 juliol TARRAGONA Virtudes Rodero
Sagrario Acebedo

251406
251402

INFERMERIA Pendent vrs@eui.urv.es
sau@eui.urv.es

Control de procesos 20 14-16 juliol TARRAGONA Luis Martínez 9701 ENGINYERIA ELECTR., 
ELECTR. I AUTOMÀTICA

REPSOL YPF 
iCentral 

Nuclear d’Ascó

lmartine@etse.urv.es

L’anticoncepció i les 
malalties de transmissió 
sexual avui

20 14-18 juliol TARRAGONA Ramón M. Miralles
Miriam de la Flor

295828
224647

FAC. MEDICINA
I CIRURGIA

No rmmiralles@eresmas.es
ahernan9@pie.xtec.e

Semiòtica de la persuasió. 
Un model per desenvolupar 
capacitats.

30 14-18 juliol TARRAGONA Juan González
Sebastià Poy

222461
228598

DEP. PEDAGOGIA No spa@fcj.urv.es
poy@menta.es

Arqueologia de Tàrraco i el 
seu territori

30 14-18 juliol TARRAGONA Rodolf Cortés 9731 HISTÒRIA
I GEOGRAFIA

Museu d’Història 
de Tarragona

sdec@correu.urv.es

Museu i comunicació. Les 
noves tecnologies 
aplicades a la interpretació 
del patrimoni

20 2-4 juliol TARRAGONA Elena de Ortueta 9587 HISTÒRIA
I GEOGRAFIA

Associació
Museolegs 
Catalunya

eoh@fll.urv.es

La neurologia del sexe 20 2-4 juliol TARRAGONA Josep M. Olivé 9364 MEDICINA
I CIRURGIA

Laboratori jolivep@medynet.com

Protecció radiològica. 
Gestió de residus 
radioactius i 
desmantellament 
d’instal·lacions nuclears

30 7-10 juliol TARRAGONA Miguel López 9382 CIÈNCIES MÈDIQUES 
BÀSIQUES

ENRESA mlt@astor.urv.es

Una proposta 
recreativoesportiva. 
Navegació de vela

20 7-11 juliol TARRAGONA Isabel Viscarro i 
Saturnino Gimeno

8091 DEP. DE PEDAGOGIA No sgm@fcep.urv.es
ivt@fcep.urv.es

Bioxips: què són?, com es 
fan? I quina és la seva 
repercussió ètica i social?

20 7-11 juliol TARRAGONA Ioanis Katakis 9655 ETSEQ/DEQ PHARMAGEN /
EMP. BIOTEC.

ikatakis@etse.urv.es
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10  S’aprova la convocatòria d’ajuts d’innovació docent 2003. 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA INNOVACIÓ DOCENT

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

L’objectiu general d’aquesta convocatòria és incentivar i donar suport al professorat en
la tasca de millora de la qualitat i de la innovació docent; per això s’obre aquesta ter-
cera convocatòria d’ajuts per incorporar les TIC a la docència i als serveis universitaris i
per presentar projectes d’innovació.

ARTICLE 1. CONVOCATÒRIA

S’obre una convocatòria per concedir ajuts per finançar projectes que tinguin com a
finalitat la millora de la qualitat de la docència. 

ARTICLE 2. OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA

1. Incentivar la formació de grups de professorat que promoguin la innovació edu-
cativa i la incorporació de les TIC a la seva activitat docent.

2. Desenvolupar materials docents en suport digital que tinguin en compte les
necessitats formatives integrals dels estudiants i que es puguin incorporar de forma
habitual a les assignatures optatives, troncals i obligatòries, o que puguin ser la base
d’assignatures virtuals de lliure elecció.

3. Promoure l’accés i l’ús de les noves tecnologies a tot l’alumnat de la URV.
4. Afavorir els processos de col·laboració d’innovació docent en els ensenyaments

de pregrau.

ARTICLE 3. SOL·LICITANTS

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal acadèmic de la URV, en equip o
individualment, mitjançant la presentació d’una memòria en què s’exposi el projecte
d’innovació docent. Els equips han de tenir una única persona coordinadora.

ARTICLE 4. ÀMBITS PRIORITARIS DELS PROJECTES

La convocatòria és oberta a tot tipus de projecte docent (elaboració de materials
docents en format electrònic, creació d’eines docents, propostes de models pedagògics,
etc.). Els àmbits prioritaris de la convocatòria són:

a) La producció de material docent orientat a millorar la formació i el rendiment
acadèmic de l’estudiant, inclosa la creació de recursos didàctics en suport digital.

b) Els processos de millora dels estudis presencials amb actuacions de suport no
presencials mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

c) L’experimentació i el pilotatge de noves metodologies docents.
d) El plantejament i l’orientació de les tutories.
e) La cooperació entre diverses unitats estructurals.
f) La implantació de sistemes de garantia de la qualitat, la millora del rendiment

acadèmic a les titulacions i el foment de la coordinació del professorat.

L’empresa i la formació 
(l’assesorament en la 
formació)

25 7-11 juliol TARRAGONA Ángel Pio
González

Manuel Fandos 
José Miguel 

Jiménez

8072
8072
8738

ICE
DEP. PEDAGOGIA

SOL. En tràmit apgs@fcep.urv.es
mfg@fcep.urv.es
jjg@fcep.urv.es

“...i menjaren anissos i 
moriren feliços...“ El conte, 
eina sociosanitària per 
treballar el dol amb infants

20 7-11 juliol TARRAGONA Ramona Torrens
Oscar Segovia

8318
8390
8360

TREBALL SOCIAL No rtb@fcj.urv.es
osa@fcj.urv.es“

Enfrontar-se al món 
universitari

15 7-8 juliol TARRAGONA Glòria Barberà 
Mariné

9832 FCEE
Àrea Matemàtiques 

Empresarials i Financeres

No mgbm@fcee.urv.es

El capital humà: 
experiències i aplicacions

20 7-9 juliol TARRAGONA Joan Boada 8161
609669016

DEP. PSICOLOGIA Pendent jbg@fcep.urv.es

Destinacions mítiques del 
turisme contemporani

15 7-9 juliol VILA-SECA Salvador Anton 
Xavier García 
Josep Allepús

977395709 ESCOLA
UNIVERSITÀRIA

DE TURISME I OCI

Patronat de 
Turisme de la 
Diputació de 

Taragona

sac@fll.urv.es

Viure les tradicions a la 
Ribera de l’Ebre: passat, 
present i futur

20 7-9 juliol VINEBRE Carme Oriol 8131 FILOLOGIA CATALANA Ajuntament
de Vinebre

Curs Hores
Durada

dies
Seu Responsable Telèfon

Unitat Centre/
Departament

Subvenció e-mail
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g) El plantejament del practicum en l’àmbit professional (institucions i empreses).
h) El foment del treball en equip, de la creativitat i de l’esperit emprenedor dels

estudiants.
i) Les actuacions de caràcter transversal dins d’una àrea de coneixement, d’un ense-

nyament o d’una titulació, o les actuacions per potenciar la interdisciplinarietat profes-
sional.

j) Les actuacions que potencien la integració entre la teoria i la pràctica professio-
nal.

k) Les propostes de cofinançament (amb recursos propis) o previsions de cofinança-
ment (amb recursos externs) per part de l’equip que ho sol·licita.

ARTICLE 5. PERÍODE D’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT

Els projectes s’han de dur a terme en un període no superior a dos anys a partir de la
concessió de l’ajut.

ARTICLE 6. QUANTIA DE L’AJUT

Es concedeixen ajuts als projectes presentats per un import màxim de 3.500 € cadas-
cun. La comissió avaluadora pot decidir quants ajuts concedeix i la quantitat de cada
ajut, fins a l’import màxim, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

ARTICLE 7. SOL·LICITUDS

Els projectes s’han d’adreçar al Vicerectorat de Docència i Noves Tecnologies i s’han de
presentar per duplicat al Registre General de la URV fins al 15 de maig de 2003.

ARTICLE 8. DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

1. Sol·licitud normalitzada (vegeu l’adreça http://www.sre.urv.es/indoc). Els projec-
tes presentats han d’emplenar el qüestionari adjunt a aquestes bases.

2. Equip: equip que ha de dur a terme el projecte, experiències docents prèvies
rellevants, altres projectes duts a terme pel mateix equip i nom de la persona que el
coordina (d’1 a 2 planes).

3. Motivació i objectius generals: necessitat que justifica la realització del projecte i
objectius generals per donar resposta a aquesta necessitat (d’1 a 4 planes).

4. Pla de treball: lliuraments previstos, dates i descripció detallada del resultat espe-
rat del projecte (d’1 a 4 planes).

5. Pla d’implantació: pla d’utilització dels resultats. Cal especificar-hi dates, nombre
d’estudiants, hores de docència, assignatures, titulacions i centres implicats, incloent-hi
el compromís, per escrit, del professorat, els departaments i els centres que donen
suport al projecte de seguir aquest pla d’implantació (d’1 a 2 planes, més les cartes de
compromís corresponents).

ARTICLE 9. RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La selecció, l’avaluació i l’aprovació dels projectes presentats la fa una comissió avalu-
adora, nomenada pel rector i coordinada per la vicerectora de Docència i Noves Tec-
nologies. Aquesta comissió es pot assessorar amb informes de persones expertes de les
àrees temàtiques objecte dels projectes. La resolució es du a terme en un termini
màxim de 30 dies a partir de la data de tancament de la convocatòria.

No es considerarà cap proposta que no vagi acompanyada del compromís del cen-
tre, el departament o el servei corresponent en el qual s’hagi de desenvolupar i, posteri-
orment, implementar el projecte.

Els responsables dels projectes dotats d’un ajut han de signar un document d’accep-
tació en el qual queda definit el seguiment de la realització del projecte.

ARTICLE 10. PAGAMENT DE L’AJUT

El pagament de l’ajut aprovat es fa en dos terminis. A l’inici de l’activitat es transfereix
el 60% de la quantitat aprovada al departament al qual pertany el responsable del pro-
jecte; el 40% restant es lliura quan l’activitat ha finalitzat i el Vicerectorat de Docència i
Noves Tecnologies n’ha aprovat la memòria corresponent.

ARTICLE 11. AUTORIA DELS PROJECTES

La URV reconeix l’autoria dels equips responsables del projecte. Els productes realitzats
dins d’aquesta convocatòria són de propietat conjunta entre la URV i l’equip que n’ha
proposat l’execució. La URV es reserva un dret irrenunciable d’utilitzar el producte
creat a qualsevol dels seus estudis. Tanmateix, la URV es reserva gaudir d’un dret prefe-
rencial d’edició dels continguts creats.
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11  S’aprova la convocatòria de projectes de cooperació 2003 de la Comissió URV
Solidària. 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ URV SOLIDÀRIA 
PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2003

La Universitat Rovira i Virgili obre aquesta convocatòria per adjudicar subvencions amb
càrrec als fons de la Comissió URV Solidària amb l’objectiu de fomentar el desenvolu-
pament sostenible dels pobles amb un nivell menor de desenvolupament. Amb aquesta
finalitat s’impulsaran accions que ajudin a eliminar la pobresa, que contribueixin a for-
mar recursos humans i a transferir tecnologia i que fomentin el respecte al medi ambi-
ent. 

OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA 

Sol·licitants
1. Aquesta convocatòria s’adreça a totes aquelles organitzacions no governamentals

per al desenvolupament (ONGD) amb seu social permanent a les comarques de
Tarragona que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, que
no tinguin ànim de lucre, que tinguin com a fi institucional realitzar activitats relaciona-
des amb la cooperació internacional, que demostrin una experiència mínima de tres
anys en la realització d’accions de cooperació internacional, així com solvència de
l’ONGD sol·licitant en la consecució d’objectius previstos en projectes anteriors i
també de la contrapart en termes d’activitat regular, experiència, prestigi local, nivell de
democràcia interna i grau de coneixement del projecte.

2. S’accepta la presentació de projectes de cooperació internacional de diverses
ONGD que vulguin actuar de manera coordinada, sempre que compleixin les condici-
ons especificades a l’apartat anterior. 

Documentació
3. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la URV, carrer de

l’Escorxador, s/n, Tarragona. El termini de presentació finalitza el 31 de març de 2003, a
les 13.30 h. 

4. Cada sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent, en tres
exemplars (original i dues còpies):

a) Memòria del projecte, d’acord amb el model establert, que ha d’incloure: 
◆ Justificació del projecte de cooperació. 
◆ Objectius específics i resultats que es volen obtenir. 
◆ Localització precisa de la zona on es vol actuar (mapes, plànols, etc.). 
◆ Pla de treball i calendari d’execució del projecte. 
◆ Especificació dels mecanismes de seguiment del projecte. 
◆ Pressupost i estudi de viabilitat. 
◆ Avaluació de la sostenibilitat un cop acabat el projecte.
b) Memòria de l’ONGD amb les seves activitats prèvies de cooperació. 
c) Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal. 
d) Dades i documentació acreditativa de la contrapart al país d’actuació. 
5. Cada sol·licitud ha d’especificar les aportacions fetes per altres instàncies

públiques i/o privades o les que s’han demanat. 
6. S’ha d’especificar, també, el conjunt d’accions previstes per tal de donar informa-

ció i difusió del projecte a Tarragona i a les seves comarques. 
7. En el cas que la documentació de sol·licitud sigui incompleta o incorrecta, la

Comissió URV Solidària ho notifica a la persona signant per tal que l’esmeni. Si en el
termini de deu dies hàbils després de la comunicació no s’esmena l’error o la man-
cança, es considera desistida la petició, després d’una resolució, i es pot arxivar l’expe-
dient. 

Condicions bàsiques dels projectes
8. Ateses les disponibilitats pressupostàries de la Comissió URV Solidària, aquesta

convocatòria s’orienta preferiblement a la subvenció de projectes mitjans i petits, les
activitats dels quals tinguin una durada de fins a dotze mesos, sense perjudici que en
convocatòries posteriors es puguin presentar projectes que signifiquin la continuació
d’un projecte prèviament realitzat i avaluat positivament. Cada ONGD només pot pre-
sentar un únic projecte a l’any. 

9. Els projectes han de ser econòmicament viables i només es pot imputar fins a un
10% dels recursos rebuts com a despeses administratives, de gestió, promoció o difusió
del projecte. 
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10. S’ha de fer una caracterització precisa de la contrapart al país de destí de l’acció
projectada i especificar-ne la trajectòria, la solidesa i la capacitació per col·laborar en
la realització del projecte. 

Assignació econòmica
11. El nombre de projectes beneficiaris es decideix anualment en funció dels fons

disponibles. La Comissió URV Solidària proposa, també, la destinació dels fons si es
declara deserta la convocatòria o en el cas que les subvencions atorgades no arribin a
la quantitat pressupostada. 

12. Per a l’execució d’aquesta convocatòria hi ha un crèdit assignat de 48.000 €
dins del pressupost de l’any 2003. 

13. La quantitat màxima que s’adjudica és de 18.000 € per projecte. Si el projecte
té un pressupost específic superior a la quantitat atorgada, s’ha d’especificar i desglos-
sar l’acció concreta que es demana per ser finançada. 

Avaluació 
14. Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, i després d’haver-

les estudiat, la Comissió URV Solidària en fa l’avaluació i emet la resolució correspo-
nent. A aquest efecte, la Comissió pot sol·licitar, si cal, el concurs de tècnics o represen-
tants d’alguna institució. 

Criteris d’avaluació 
15. Els projectes s’avaluen amb un barem de 12 punts, que té present l’acompli-

ment de les prioritats geogràfiques, sectorials i dels beneficiaris, marcades als apartats
16, 17 i 18 (que es puntuen amb 0, 1 o 2 punts), així com la qualitat i la viabilitat dels
projectes. 

Prioritats
16. Geogràfiques: En coherència amb les directrius establertes per la Unió Europea,

l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i la Generalitat de Catalunya, els pro-
jectes han d’anar dirigits, preferiblement, a la cooperació al desenvolupament de les
àrees més desfavorides del Magrib, Amèrica Llatina i Àfrica subsahariana. 

17. Sectorials: Projectes que tinguin com a finalitat l’atenció de necessitats bàsi-
ques, preferentment dins l’àmbit de l’educació i de la formació de recursos humans. 

18. Beneficiaris: Es consideren accions d’interès preferent les que contribueixen a
potenciar la plenitud dels drets de les dones, els infants i els joves, els de les comunitats
indígenes, els refugiats o desplaçats i, en general, els sectors més vulnerables dintre de
la seva comunitat social. 

Qualitat i viabilitat
19. La qualitat i la viabilitat dels projectes es jutgen a partir dels criteris següents

(que es puntuen amb 0 o 1 punts): 
a) Impuls de la integració i la participació dels destinataris del projecte en el disseny

i l’execució. 
b) Promoció d’un desenvolupament que sigui respectuós amb l’entorn natural. 
c) Disposició d’altres fonts de finançament per al projecte sol·licitat, de manera que

la subvenció demanada correspongui a una part d’un projecte més general. 
d) Articulació del projecte presentat amb d’altres d’anteriors —avaluats positiva-

ment— o simultanis que s’estiguin duent a terme a l’àrea o la regió objecte de la peti-
ció. 

e) Viabilitat tècnica i dels recursos humans per a l’execució i el manteniment auto-
sostingut i autònom del projecte en acabar l’ajut extern. 

g) Interès especial per circumstàncies excepcionals com desastres naturals, conflic-
tes armats, etc. en el moment d’avaluar els projectes, sigui quina sigui la seva localitza-
ció geogràfica.

20. Criteris que cal seguir en cas d’igualtat en la puntuació obtinguda:
a) En primer lloc es tria el projecte destinat a afavorir l’àmbit educatiu.
b) Si l’empat persisteix, es tria la sol·licitud més ajustada econòmicament a les bases

de la convocatòria.
c) Si l’empat continua, s’escull el projecte que no ha gaudit anteriorment subvenció

per part de la URV Solidària.

Atorgament de les subvencions 
21. La Comissió URV Solidària aprova la distribució de subvencions en el termini

màxim de dos mesos, comptats des de la data de finalització del termini de presentació
dels projectes. 

22. La Comissió URV Solidària notifica la resolució relativa a l’atorgament de la
subvenció en un termini màxim de tres mesos. Si passat aquest termini no s’ha notificat
expressament la resolució, la sol·licitud s’entén desestimada, d’acord amb allò que
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estableix la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú. Les notificacions es fan al domicili que
indica cada ONGD a la sol·licitud. 

23. La Comissió URV Solidària especifica en el contracte a què fa referència el punt
24 d’aquestes bases quins costos poden ser imputats com a despeses a l’hora de justifi-
car el cost del projecte.

Seguiment del projecte i forma de pagament 
24. La URV i les ONGD, els projectes de les quals han estat aprovats, subscriuen un

contracte de col·laboració en què s’especifiquen els drets i els deures d’ambdues parts,
i entre altres aspectes, s’estableix el període d’execució del projecte, l’import de l’ajut,
la forma de pagament i la presentació dels informes corresponents per al seguiment del
projecte. 

25. L’ONGD sol·licitant ha de comunicar qualsevol canvi substancial que pugui
afectar la realització del projecte. La Comissió URV Solidària considera les noves cir-
cumstàncies i les contrapropostes de l’ONGD i n’elabora un dictamen vinculant. 

26. Si l’ONGD beneficiària de la subvenció no compleix les condicions establertes
en aquestes bases i en el contracte, la URV pot suspendre els pagaments que quedin
per fer i demanar la devolució de les quantitats ja lliurades. La Comissió URV Solidària,
com a responsable del seguiment dels projectes, pot demanar a l’ONGD corresponent
en qualsevol moment tota la informació que cregui convenient. 

27. Amb caràcter general, i tret que el contracte específic no digui res en contra, el
règim de pagament de les subvencions segueix el criteri següent: en el termini màxim
d’un mes a comptar des de la notificació de la subvenció, la Comissió URV Solidària fa
efectiu el 70% de l’import concedit; el 30% restant es fa efectiu un cop rebut l’informe
de posada en marxa del projecte. 

28. La memòria final, que s’ha de presentar en un termini màxim de dos mesos des-
prés de la finalització del projecte, ha de justificar l’assoliment dels objectius del pro-
jecte i fer un balanç econòmic de les despeses. Si l’informe no compleix els
requeriments mínims exigibles, la Comissió URV Solidària requerirà l’ampliació o
l’esmena de la informació. Una avaluació negativa d’una memòria final de projecte
inhabilita l’ONGD afectada per a la concessió de nous ajuts en altres convocatòries. 

29. Un cop lliurada la memòria final del projecte, l’ONGD responsable de cada
projecte es compromet a fer-ne una presentació pública i dels resultats, d’acord amb la
proposta que en aquest sentit determini la URV. 

30. Qualsevol informació pública que l’ONGD implicada elabori en relació amb el
projecte subvencionat per la URV ha de fer constar el suport rebut per la Universitat. 

31. La URV, mitjançant la Comissió URV Solidària, pot utilitzar les informacions del
projecte amb l’objectiu de difondre les accions de cooperació en què la Universitat ha
participat. 

32. Amb la presentació de la sol·licitud s’entén l’acceptació d’aquestes bases per
part de l’ONGD, per la qual cosa l’incompliment d’algun d’aquests apartats pot consi-
derar-se com a causa de revocació de l’ajut concedit.

12  S’aproven les terceres modificacions del pressupost 2002. 

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST 2002

TERCERES MODIFICACIONS

INGRESSOS

Aplic  Explicació de l’ingrés Primeres Segones Terceres Total
econ.
 Capítol 3. Taxes i altres ingressos 0,00 230.096,25 144.462,82 374.559,07
 Article 30. Taxes 0,00 0,00 0,00 0,00
 3031 Taxes per drets d’examen    0,00
 3032 Taxes per emissió de títols    0,00
 3033 Taxes per certificacions    0,00
 3039 Altres taxes    0,00
 Article 31. Preus públics 0,00 2.119,73 27.789,94 29.909,67
312 Preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00
 3121 Matrícules    
 3122 Ingressos INAPE    
 3123 Beques família nombrosa    
 3129 Escoles adscrites    
313 Cursos de Doctorat 0,00 0,00 0,00 0,00
 3131 Cursos de Doctorat    
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Aplic  Explicació de l’ingrés Primeres Segones Terceres Total
econ.
319 Altres preus públics 0,00 2.119,73 27.789,94 29.909,67
 3191 Proves d’aptitud per l’acces a la U. (PAAU)  27.789,94 27.789,94
 3192 Proves d’aptitud per majors de 25 anys 2.119,73  2.119,73
 Article 32. Prestació de serveis 0,00 198.066,77 109.921,74 307.988,51
323 Serveis Universitaris Generals 0,00 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 0,00
 32501 OTRI    
 32502 STQ    

32503 S. Arqueologia    
326 Aules d’Extensió Universitària 0,00 8.408,07 4.507,56 12.915,63
 32601 Aula de Música 1.202,02 4.507,56 5.709,58
 32602 Aula de Teatre 7.206,05  7.206,05
327 Serveis Universitaris de Recursos 0,00 6.878,39 2.323,04 9.201,43
 32701 Servei de Recursos Tècnics    
 32702 Servei de Recursos Científics    
 32703 Servei de Recursos Educatius 6.878,39 2.323,04 9.201,43
329 Altres prestacions de Serveis 0,00 182.780,31 103.091,14 285.871,45

3291 Cursos de Postgrau  2.704,55 2.704,55
3292 Seminaris, Congressos i Simposis 164.350,10 65.629,10 229.979,20

 3293 ICE (ingressos CAP) 4.244,99  4.244,99
 3294 Universitat d’Estiu  -23.221,13  
 3295 Servei Lingüístic    

3299 Altres prestacions de serveis 14.185,22 57.978,62 72.163,84
 Article 33. Venda de béns 0,00 3.575,23 83,94 3.659,17
330 Venda de publicacions pròpies 1.386,05 83,94 1.469,99
333 Venda de béns de promoció    
336 Venda d’impresos i sobres de matrícula 1.775,39  1.775,39
339 Altres vendes 413,79  413,79
 Article 38. Reintegrament exercicis tancats 0,00 0,00 0,00 0,00
380 Reintg. exerc. tancats  0,00 0,00
389 Altres reintegraments   0,00
 Article 39. Altres ingressos 0,00 26.334,52 6.667,20 33.001,72
399 Altres ingressos 26.334,52 6.667,20 33.001,72
 Capítol 4 . Transferències corrents 0,00 456.166,21 1.372.142,33 1.828.308,54
 Article 40. Transferències estat 0,00 54.866,97 101.291,99 156.158,96
401 Transferències de l’estat 0,00 54.866,97 101.291,99 156.158,96
 4011 Subvencions DGES 0,00 48.580,34 48.580,34
 4016 Subvencions Ministerio Ciencia y Tecnología 38.200,06  38.200,06

4019 Altres subvencions de l’estat 16.666,91 52.711,65 69.378,56
 Article 41. Transferències org. auton. admin. 0,00 0,00 0,00 0,00
411 Transferencies d’org. autònoms administratius   0,00
 Article 45. Transferències de la com. autònoma 0,00 174.254,49 1.142.154,72 1.316.409,21
450 Transferències de la Generalitat 0,00 168.254,49 1.097.097,72 1.265.352,21

4501 Departament de presidència 0,00 87.628,00 1.032.289,54 1.119.917,54
45011 Subvenció nominativa    
45012 Subvenció Concell Social  240.404,83 240.404,83
45013 Subvenció Servei Lingüístic 32.228,00  32.228,00
45014 Subvencions tribunals concursos    
45015 Subvenció COU-PAAU    
45019 Altres subvencions 55.400,00 791.884,71 847.284,71

 4502 Departament de treball 0,00 0,00 0,00 0,00
 45021 Subvenció ICE    

45029 Altres    
 4503 Departament d’Ensenyament 0,00 -8.069,51 0,00 -8.069,51
 45031 Subvenció activitat ICE -8.069,51  -8.069,51

45039 Altres    
 45041 Departament de Cultura 0,00 0,00 64.808,18 64.808,18
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Aplic  Explicació de l’ingrés Primeres Segones Terceres Total
econ.
 45041 Subvencions D. de Cultura  64.808,18 64.808,18
 4506 Departament de Medi Ambient 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
 45061 Subvencions D. Medi Ambient 10.000,00  10.000,00
 45091 Subvencions altres departaments 78.696,00 0,00 78.696,00
459 Transf. d’organismes autònoms de la CCAA 0,00 6.000,00 45.057,00 51.057,00
 4591 Transf. d’organismes autònoms de la CCAA 6.000,00 45.057,00 51.057,00
 Article 46. Altres adm. públiques locals 0,00 45.475,86 24.112,46 69.588,32
460 Subvencions ajuntament 18.540,00 24.112,46 42.652,46
462 Subvenció diputació 25.488,11  25.488,11
469 Altres subvencions 1.447,75  1.447,75
 Article 47. Subv. entitats privades 0,00 163.568,89 104.389,85 267.958,74
479 Subvencions entitats privades 0,00 163.568,89 104.389,85 267.958,74
 4791 Subv. entitats privades sense conveni 71.069,73 66.751,21 137.820,94
 4792 Subv. entitats privades amb conveni 92.499,16 37.638,64 130.137,80
 Article 48. Subv. d’institucions sense ànim lucre 0,00 18.000,00 1.347,31 19.347,31
480 Subv. de famílies i institucions sense ànim lucre 18.000,00 1.347,31 19.347,31
 Article 49. Transferències de l’exterior 0,00 0,00 -1.154,00 -1.154,00
492 Transferències de la Unió Europea  -1.154,00 0,00
499 Altres transferències de l’exterior   0,00
 Baixes capítol 4  -1.154,00  
 Capítol 5. Ingressos patrimonials 0,00 13.492,03 40.246,24 53.738,27
 Article 52. Interessos c/c 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
520 Interesssos c/c  27.000,00 0,00
529 Altres interessos  0,00 0,00
 Article 53. Dividends i participació en benefic. 0,00 0,00 0,00 0,00
537 Dividends i participació en beneficis   0,00
 Article 54. Rendes béns immobles 0,00 13.366,34 11.499,81 24.866,15
540 Lloguer d’aules  11.279,81 11.279,81
541 Lloguer instal·lacions sant jordi    
549 Altres lloguers 13.366,34 220,00 13.586,34
 Article 55. Concessions 0,00 125,69 1.746,43 1.872,12
550 Concessions 0,00 0,00 1.740,29 1.740,29

5501 Concessions servei de fotocòpies    
5502 Concessions màquines expenedores  1.740,29 1.740,29

 5503 Concessions servei de bar    
559 Altres concessions 125,69 6,14 131,83
 Capítol 6. Alienació d’inversions reals 0,00 3.756,33 0,00 3.756,33
 Article 60. Alienació de terrenys 0,00 0,00  0,00
 Article 61. Alienació de les altres inv. reals 0,00 3.756,33 0,00 3.756,33
619 Venda d’altres inversions reals  0,00  
 61911 Venda immobilitzat mat. maquinària 3.756,33  3.756,33
 Capítol 7. Transferències de capital 0,00 815.841,91 1.988.398,55 2.804.240,46
 Article 70. Transf. recerca estat 0,00 834.318,35 1.610.174,79 2.444.493,14
701 Projectes de recerca 0,00 822.572,17 1.610.174,79 2.432.746,96

7011 Ministeri d’Educació i Cultura 0,00 0,00 53.500,00 53.500,00
 70111 Transf. de la CICYT    
 70112 Transf. de la DGES 0,00 0,00 0,00
 70119 Altres transferències  53.500,00 53.500,00
 7012 Ministeri d’afers exteriors    
 7013 Ministeri d’agricultura, ramaderia i pesca    
 7014 Ministeri d’afers socials    
 7015 Ministeri de sanitat i consum  116.081,16 116.081,16
 7016 Ministeri de ciencia i tecnologia 820.168,12 1.440.593,63 2.260.761,75
 70161 Minsteri de ciencia i teconologia 656.855,99 1.334.044,53 1.990.900,52
 70169 Altres transferencies de l’estat 163.312,13 106.549,10 269.861,23
 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 -194.064,32 376.615,23 182.550,91
751 Transf. de capital de la Generalitat 0,00 -194.064,32 376.615,23 182.550,91
 7511 Dept. presidència 0,00 -212.906,05 374.010,96 161.104,91
 75111 Direcció general de recerca 0,00 -212.906,05 304.894,56 91.988,51
 751111 Dgr. projectes -212.906,05  -212.906,05
 751112 Dgr. infraestructura    
 751113 Dgr. mobilitat    
 751114 Dgr. becaris    
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 Aplic  Explicació de l’ingrés Primeres Segones Terceres Total
econ.

751119 Dgr. altres    
 75112 Direcció general d’universitats 0,00 0,00 0,00 0,00
 751121 Dgu. projectes    
 751122 Dgu. infraestructura    
 751123 Dgu. mobilitat    
 751124 Dgu. becaris    
 751129 Dgu. altres    
 75119 Altres direccions generals  69.116,40 69.116,40
 7512 Dept. de cultura 0,00 0,00 0,00 0,00
 751211 Dept. cultura projectes    
 7513 Departament de medi ambient 1.051,77 1.051,77 2.103,54
 7514 Departament de sanitat i seguretat social 17.789,96 -4.447,50 13.342,46
 7515 Departament d’indústria i energia  6.000,00 6.000,00
759 Altres transferències  0,00  
 Article 76. Transf. d’ens locals 0,00 101.982,88 0,00 101.982,88
760 Transferències d’ajuntaments 59.925,00  59.925,00
761 Transferències de la diputació –infraestructura–  0,00  
 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 1.608,53 74.856,97
779 Transf. de capital d’entiats privades 73.248,44 1.608,53 74.856,97
 Article 79. Transferències exteriors 0,00 356,56 0,00 356,56
790 Transf. comunitat europea 356,56  356,56
799 Altres transferències    
 Capítol 8. Actius financers 32.180.233,89 -23.153,45 457,16 32.157.537,60
 Article 83. Préstecs a curt termini 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
830 Préstecs a curt termini  4.000,00 4.000,00
 Article 87. Incorporació de romanents 32.180.233,89 -23.153,45 -3.542,84 32.153.537,60
870 Romanent de tresoreria genèric 2.814,67   2.814,67
871 Romanent de tresoreria afectat i especial 32.177.419,22 -3.542,84 32.173.876,38
 Baixes capítol 8 -23.153,45  -23.153,45
 Capítol 9. Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
 Article 91 Préstecs rebuts en moneda nacional 0,00 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 3.545.707,10 37.222.140,27

13  S’aproven els reglaments del Departament de Dret Privat, Processal i Financer i
del Departament de Dret Públic. 

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT, PROCESSAL
I FINANCER DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

ARTICLE 1 
El Departament de Dret Privat, Processal i Financer es constitueix d’acord amb el que
estableixen els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2 
El Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Universitat Rovira i Virgili és la
unitat bàsica encarregada d’organitzar, coordinar i desenvolupar la recerca i de progra-
mar i impartir la docència en els ensenyaments propis de les respectives àrees de conei-
xement de la Facultat de Ciències Jurídiques, la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials i qualsevol altre centre on tinguin atribuïda docència les àrees de coneixe-
ment del Departament.

ARTICLE 3 
El Departament de Dret Privat, Processal i Financer està format per:

a) Personal docent i/o investigador de les àrees de coneixement següents:
Dret Civil
Dret Financer i Tributari
Dret Internacional Privat
Dret Mercantil
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Dret Processal
Dret Romà

b) Alumnes matriculats d’acord amb els Estatuts de la URV i la legislació vigent.
c) Personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

ARTICLE 4
Són funcions i competències del Departament de Dret Privat, Processal i Financer les
que estableixen els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I FUNCIONAMENT

ARTICLE 5
Els òrgans de govern del Departament de Dret Privat, Processal i Financer són el Con-
sell de Departament, el director/a i el secretari/ària.

ARTICLE 6
El Consell de Departament, d’acord amb els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili,
està format per:

a) El director/a i el secretari/ària del Departament.
b) El personal docent i/o investigador amb dedicació a temps complet i el personal

acadèmic en formació.
c) Una cinquena part o fracció del personal docent i/o investigador amb dedicació a

temps parcial. 
d) El personal d’administració i serveis amb dedicació a temps complet adscrit al

Departament.
e) Una representació de l’alumnat de tots els ensenyaments, inclòs els de tercer

cicle, en els quals el Departament imparteix docència, corresponent al 25% de la resta
dels membres del Consell. El Departament ha de procurar que quedi representat
l’alumnat dels centres en què el Departament imparteix docència.

ARTICLE 7
El personal docent i/o investigador elegible i els representants de l’alumnat són renovats
d’acord amb els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili.

ARTICLE 8
1. Les reunions del Consell de Departament són ordinàries i extraordinàries. 
a) Les reunions ordinàries es fan dues vegades a l’any.
b) Les reunions extraordinàries tenen lloc bé per iniciativa del director/a o bé quan

ho demana la tercera part dels membres del Consell en un escrit signat en què s’indi-
quen els punts concrets de la convocatòria. En aquest darrer cas, el director/a ha de
convocar el Consell en el termini màxim de deu dies lectius després que la petició hagi
estat formalitzada a la Secretaria del Departament.

2. Les reunions del Consell del Departament es convoquen per escrit i s’hi s’indi-
quen el dia, l’hora, el lloc i l’ordre del dia. Només es poden incloure nous punts a
l’ordre del dia si hi són presents tots els membres i se’n declara la urgència per la majo-
ria. La reunió s’ha de convocar amb una anticipació mínima de setanta-dues hores.

ARTICLE 9
1. El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria

si hi és present la majoria absoluta dels seus membres, i en segona convocatòria, deu
minuts després, sense requisits especials de quòrum. 

2. El Consell de Departament el presideix el director/a del Departament o professor/
a en qui delegui. El secretari/ària del Departament pot ser substituït en cas d’absència
per qui designi el director/a.

ARTICLE 10
L’assistència al Consell és de caràcter personal. El vot només pot ser delegable per escrit
i adreçat formalment al director/a del Departament, sobre punts concrets de l’ordre del
dia i indicant expressament el sentit del vot.

ARTICLE 11
Els acords es prenen ordinàriament per majoria simple dels presents. Només s’estableix
un altre tipus de majoria quan ho estableix aquest Reglament o la resta de normativa
vigent. En cas d’empat, decideix el vot del director/a. La votació és secreta sempre que
afecti qüestions personals o si ho demana una quarta part dels assistents al Consell.

ARTICLE 12
El Consell de Departament pot constituir comissions delegades quan ho consideri
oportú. En fer-ho, n’ha d’especificar la composició i les funcions. Han de ser presidides
pel director/a del Departament o professor/a en qui delegui.
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ARTICLE 13
El Consell de Departament elegeix el director/a del Departament entre els catedràtics/
ques d’universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyen. En cas que no hi
hagi cap catedràtic/a d’universitat candidat o que, havent-n’hi algun, no hagi obtingut
el nombre de vots que exigeixen els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, pot ser
candidat qualsevol membre del Consell de Departament amb plena capacitat docent i
investigadora, a temps complet.

ARTICLE 14
1. El nomenament del director/a de Departament correspon al rector/a. La durada

del seu mandat és la que estableixen els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili. 
2. En cas d’absència temporal del director/a, i si no hi ha una delegació expressa,

ocupa accidentalment el càrrec el catedràtic/a de nomenament més antic; si no n’hi
hagués, ho és el professor/a titular amb les mateixes condicions. 

ARTICLE 15
El director/a del Departament exerceix les funcions i les competències que estableixen
els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 16
1. El secretari/ària del Departament, a proposta del director/a, és nomenat pel rector/a.
2. En cas d’absència temporal del secretari/ària, i si no hi ha cap proposta del direc-

tor/a, ocupa el càrrec el professor/a amb dedicació a temps complet de nomenament
més recent.

ARTICLE 17
El secretari/ària del Departament exerceix les funcions i les competències que establei-
xen els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

TÍTOL TERCER. REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 18
El director/a, per iniciativa pròpia o bé d’una tercera part dels membres del Consell de
Departament, pot proposar la reforma d’aquest Reglament, la qual requereix l’acord de
la majoria absoluta dels membres del Consell.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El Departament de Dret va extingir-se el 31 de desembre de 2002 i, a partir de l’1 de
gener del 2003, es constituïren els nous departaments de Dret Privat, Processal i Finan-
cer i de Dret Públic. La documentació anterior del Departament de Dret resta sota la
custòdia del Departament de Dret Públic. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En tot allò no previst en els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament
s’aplica la Normativa d’organització, funcionament i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya i, en el seu defecte, la legislació administrativa general.

DISPOSICIÓ FINAL

Queda derogada qualsevol altra norma d’igual o inferior rang que s’oposi a aquest Regla-
ment.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÍTOL PRIMER. DE LA NATURALESA, LA COMPOSICIÓ I LES COMPETÈNCIES

ARTICLE 1 
El Departament de Dret Públic es constitueix d'acord amb el que estableixen els Esta-
tuts de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 2 
El Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili és la unitat bàsica encar-
regada d'organitzar, coordinar i desenvolupar la recerca i impartir la docència en els
ensenyaments propis de la Facultat de Ciències Jurídiques i en qualsevol altre centre on
tinguin atribuïda docència les àrees de coneixement del Departament.

ARTICLE 3
El Departament de Dret Públic està format per:

a) Personal docent i/o investigador, de les àrees de coneixement següents:
Ciència Política i de l’Administració
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Dret Administratiu
Dret Constitucional
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Dret Eclesiàstic de l’Estat
Dret Penal
Filosofia del Dret
Història del Dret i de les Institucions

b) Alumnes matriculats d’acord amb els Estatuts de la URV i la legislació vigent.
c) Personal d'administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

ARTICLE 4
Les funcions i competències del Departament de Dret Públic són les que estableixen els
Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

TÍTOL SEGON. DELS ÒRGANS DE GOVERN I DEL SEU FUNCIONAMENT

ARTICLE 5
Els òrgans de govern del Departament de Dret Públic són el Consell de Departament, el
director/a i el secretari/ària.

ARTICLE 6
El Consell de Departament, d'acord amb els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili,
està format per:

a) El director/a i el secretari/ària del Departament.
b) Personal docent i /o investigador amb dedicació a temps complet i el personal

acadèmic en formació.
c) Una cinquena part o fracció del personal docent i/o investigador amb dedicació a

temps parcial.
d) El personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que estigui

adscrit al Departament.
e) Una representació de l'alumnat de tots els ensenyaments, inclòs els de tercer

cicle, en els quals el Departament imparteix docència, corresponent al 25% del total
dels membres del Consell. El Departament procurarà que quedi representat l’alumnat
dels centres en què el Departament imparteix docència.

ARTICLE 7
El personal docent i/o investigador elegible i els representants de l'alumnat seran esco-
llits i renovats d’acord amb els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili.

ARTICLE 8
1. Les reunions del Consell de Departament són ordinàries i extraordinàries. 
a) Les reunions ordinàries es fan dues vegades a l’any.
b) Les reunions extraordinàries tenen lloc bé per iniciativa del director/a o bé quan

ho demana la quarta part dels membres del Consell en un escrit signat en què s'indi-
quen els punts concrets de la convocatòria. En aquest darrer cas, el director/a ha de
convocar el Consell en el termini màxim de deu dies lectius després que la petició hagi
estat formalitzada a la Secretaria del Departament.

2. Les reunions del Consell del Departament es convoquen per escrit i s’hi indiquen
el dia, l’hora, el lloc i l'ordre del dia. Només es poden incloure nous punts a l'ordre del
dia si hi són presents tots els membres i se'n declara la urgència per la majoria. Les reu-
nions s’han de convocar amb una anticipació mínima de setanta-dues hores.

ARTICLE 9
1. El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria

si hi és present la majoria absoluta dels seus membres, i en segona convocatòria, trenta
minuts després, sense requisits especials de quòrum. 

2. El Consell de Departament el presideix el director/a del Departament o professor/a
en qui delegui. El secretari/ària del Departament pot ser substituït en cas d'absència per
qui designi el director/a.

ARTICLE 10
L'assistència al Consell és de caràcter personal. El vot només pot ser delegable per
escrit i adreçat formalment al director/a del Departament, sobre punts concrets de
l'ordre del dia i indicant expressament el sentit del vot.

ARTICLE 11
Els acords es prenen ordinàriament per majoria simple dels presents. Només s’estableix
un altre tipus de majoria quan ho estableix aquest Reglament o la resta de la normativa
vigent. En cas d'empat, decideix el vot del director/a. La votació és secreta sempre que
afecti qüestions personals o si ho demana una quarta part dels assistents al Consell.
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ARTICLE 12
El Consell de Departament pot constituir comissions delegades quan ho consideri
oportú. En fer-ho, n'ha d'especificar la composició i les funcions. Han de ser presidides
pel director/a del Departament o professor/a en qui delegui.

ARTICLE 13
El Consell de Departament elegeix el director/a del Departament entre els catedràtics/ques
d'universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyen. En cas que no hi hagi cap
catedràtic/a d'universitat candidat o que, havent-n'hi algun, no hagi obtingut el nombre de
vots que exigeixen els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, pot ser candidat qualsevol
membre doctor/a dels cossos docents universitaris amb plena capacitat docent i investiga-
dora, a temps complet, que pertanyi al Consell de Departament.

ARTICLE 14
1. El nomenament del director/a de Departament correspon al rector/a. La durada

del seu mandat és la que estableixen els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili. 
2. En cas de suplència per absència breu o malaltia curta, exerceix automàticament les

funcions del director/a el secretari/ària del Departament. En aquest cas, s’ha d’escollir un
secretari/ària accidental d’entre els membres del personal docent i/o investigador del Depar-
tament. En cas d'absència temporal del director/a, i si no hi ha una delegació expressa,
ocupa accidentalment el càrrec el catedràtic/a de nomenament més antic; si no n'hi hagués
o aquest no ho acceptés, ho és el professor/a titular amb les mateixes condicions. 

ARTICLE 15
El director/a del Departament exerceix les funcions i les competències que estableixen
els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

ARTICLE 16
1. El secretari/ària del Departament és nomenat pel rector/a a proposta del director/a

d'entre el professorat dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet. 
2. En cas d’absència temporal del secretari/ària, i si no hi ha cap proposta del direc-

tor/a, ocupa el càrrec el professor/a dels cossos docents universitaris amb dedicació a
temps complet de nomenament més recent.

ARTICLE 17
El secretari/ària del Departament exerceix les funcions i les competències que establei-
xen els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

TÍTOL TERCER. DE LA REFORMA DEL REGLAMENT

ARTICLE 18
El director/a, per iniciativa pròpia o bé d'una tercera part dels membres del Consell de
Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requereix l'acord de
la majoria absoluta dels membres del Consell.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El Departament de Dret va extingir-se el 31 de desembre del 2002 i, a partir de l’1 de
gener del 2003, es constituïren els nous departaments de Dret Públic i de Dret Privat,
Processal i Financer. La documentació anterior del Departament de Dret resta sota la
custòdia del Departament de Dret Públic. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En tot allò no previst en els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament
s'aplica la Normativa d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya i, en el seu defecte, la legislació administrativa general.

DISPOSICIÓ FINAL

Queda derogada qualsevol altra norma d’igual o inferior rang que s’oposi a aquest
Reglament.

14  S’acorda aprovar la renovació de la participació de la URV a la Fundació Privada
Tàrraco Energia Local i acceptar el càrrec de patró de l’esmentada entitat.

15  S’acorda aprovar la participació de la URV a l’Institut Ramon Muntaner i designar
com a representant de la URV la Dra. Mercè Gisbert.

16  Es ratifica la participació de la URV com a sòcia a la xarxa de parcs científics i
tecnològics de Catalunya.

17  Es reafirma el rebuig a la invasió d’Iraq per les forces dels EUA i el Regne Unit.
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Càrrecs i personal

18  S’aprova la proposta d’investidura com a doctors honoris causa del Dr. Amartya
Kumar Sen i el Dr. Lluís Barraquer Bordas.

19  Es designa el Dr. Mario Ruiz membre de la Comissió delegada de Recursos
Humans.

20  S’acorda crear la Comissió per a l’elaboració del pla d’autocontrol de la legio-
nel·losi, la composició i la designació dels membres:

President: Gerent o persona en qui delegui Núria Mallafré Alcocer
(gerent adjunt o vicegerent)

Vocals: Tècnic/a en prevenció i riscos laborals Gemma García Camps
Representant de l’SRM Ricard Àvila Gonzàlez
Tres experts M. José Figueras Salvat

Juan Fernández Ballart
Alberto Coronas Salcedo
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Comissions delegades

21  Es ratifiquen els acords de les comissions delegades del Consell de Govern.

COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

SESSIÓ DE 3 DE FEBRER DE 2003

1. Comissió de serveis del PDI
Es proposa denegar la sol·licitud de comissió de serveis del Dr. Alberto Reig Tapia, del
Departament de Dret Públic, a la Universitat Complutense de Madrid, pel període que
resta del curs 2002-2003, d’acord amb l’informe del Departament esmentat, en el qual
es fa palesa la necessitat que la docència assignada a aquest professor per al segon qua-
drimestre del curs 2002-2003 sigui impartida per un especialista en la matèria com és
el Dr. Reig i, per tant, no és possible trobar un substitut que es faci càrrec d’aquesta
docència en tan poc temps.

2. Estada d’un professor visitant a proposta del Departament de Gestió 
d’Empreses

Dr. Joan Carles Ferrer Colomat, de la Universitat de Girona 
Retribució: 420 euros (a compte del del Pla de Formació del Personal Acadèmic).

3. Aprovació de les noves fitxes del catàleg del PAS
S’aproven les fitxes del Catàleg de llocs de treball del PAS, corresponents als llocs de
treball següents:

- Cap del gabinet del rector
- Coordinador/a de projectes i recursos informàtics
- Coordinador/a de la Unitat de Planificació
- Coordinador/a de la Unitat de Qualitat
- Delineant projectista
- Tècnic/a de gestió ambiental i radioisòtops
- Tècnic/a d’enginyeria
- Tècnic/a especialista de Biblioteca
- Tècnic/a multimèdia del Servei de Recursos Educatius (grup II)
- Tècnic/a multimèdia del Servei de Recursos Educatius (grup III)
- Tècnic/a responsable de compres
- Xofer

4. Oferta pública d’ocupació del PAS per a l’any 2003
S’aprova l’oferta d’ocupació pública de places del PAS per a l’any 2003 següent:

- Places de personal laboral: 3 places de grup I
1 plaça de grup III

- Places de personal funcionari: 1 plaça del grup B
1 plaça del grup C
2 places del grup D

5. Convocatòria de proves selectives de personal laboral
S’acorda aprovar la convocatòria de concursos per cobrir, amb caràcter fix, els llocs de
treball següents:

- Tècnic/a d’enginyeria
- Tècnic/a multimèdia del Servei de Recursos Educatius (grup II)
- Tècnic/a multimèdia del Servei de Recursos Educatius (grup III)

6. Comissió de serveis del PAS
S’acorda atorgar la comissió de serveis a la URV a la Sra. Pilar Bartoll Bosch, auxiliar
administrativa de la Universitat Pompeu Fabra, atès que la seva incorporació a la URV
queda justificada per l’existència d’una vacant adequada.

SESSIÓ DE 19 DE MARÇ DE 2003

1. Convocatòria de beques de recerca URV dins del programa Ramón y Cajal
S’acorda convocar les beques que consten en el quadre següent:
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2. Períodes sabàtics
S’acorda aprovar els permisos següents per períodes sabàtics:

- Dr. Miquel Manjón Antolín, pel curs 2003-2004.
- Dr. Francisco López Bonillo, pel període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de setem-

bre de 2004.

3. Convocatòria de places de PAS funcionari
S’acorda aprovar la fitxa del catàleg de llocs de treball del PAS corresponent al lloc de
treball de tècnic/a de gestió de l’Escola de Doctorat i la seva corresponent convocatòria
a concurs d’interinatge.

4. Convocatòria de places de PAS laboral
S’acorda convocar concurs per cobrir, amb caràcter fix, el lloc de treball de tècnic/a
responsable de l’Oficina Pressupostària.

5. Ajut Social 2002
S’acorda aprovar la convocatòria d’Ajut Social corresponent a l’any 2002.

6. Modificació de tribunals de cossos docents
S’acorda modificar les composicions dels tribunals de cossos docents, atès que els
membres proposats anteriorment els ha sortejat el Consejo de Coordinación Universita-
rio.

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I POLÍTICA DOCENT

SESSIÓ DE 15 DE GENER DE 2003

1. Resolució dels recursos presentats pels estudiants.
2. Ratificació de l’acord sobre sol·licituds de convalidació presentades als centres

adscrits.
3. Ratificació de l’acord de la Comissió global dels Ensenyaments d’Enginyeria Quí-

mica i d’Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial sobre l’avaluació global del
curs 2001-2002.

SESSIÓ DE 13 DE MARÇ DE 2003

1. Aprovació de la NOA 2003-2004 (passa a punt de l’ordre del dia de la sessió del
Consell de Govern).

2. Aprovació del pla d’estudis d’Enginyeria Tècnica Telecomunicacions: Telemàtica
(passa a punt de l’ordre del dia de la sessió del Consell de Govern).

3. Resolució dels recursos presentats pels estudiants.

COMISSIÓ DE POLÍTICA CIENTÍFICA

SESSIÓ DE 18 D’OCTUBRE DE 2002

1. S’aprova el finançament de les sol·licituds de mobilitat de 3r cicle (M3C2002).
2. S’acorda, amb relació al programa d’infraestructura de recerca (PIR2002):
2.1. Aprovar les taules d’avaluació.

Ref. Investigador N. Àrea de coneixement Departament

2001CAJAL-BURV4 Paun, Gheorghe 1 Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial

Filologies Romàniques

2001CAJAL-BURV7 O’Sullivan, Ciara K. 1 Enginyeria Química Enginyeria Química

2002CAJAL-BURV1 Bengoa, Cristophe 1 Enginyeria Química Enginyeria Química

2002CAJAL-BURV3 Riu Rusell, Jordi 1 Química Analítica Química Analítica i Química
Orgànica

2002CAJAL-BURV4 Mitrana, Victor 1 Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial

Filologies Romàniques

2002CAJAL-BURV5 Salvatierra Robert, 
Dolors

1 Enginyeria Química Enginyeria Química

2002CAJAL-BURV6 Khatko, Viacheslav 1 Tecnologia Electrònica Enginyeria Elèctrica, Electrònica i 
Automàtica

2002CAJAL-BURV7 Pamies Olle, Òscar 1 Química Inorgànica Química Física i Inorgànica

2002CAJAL-BURV8 Lenas, Petros 1 Enginyeria Química Enginyeria Química

2002CAJAL/BURV10 Siperstein, Flor R. 1 Enginyeria Química Enginyeria Química
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2.2. Destinar 600.000 euros per a l’any 2002. Aquest import inclou la subvenció de
la Direcció General de Recerca, la subvenció de la URV i el cofinançament de la URV.

3. S’acorda, amb relació al programa de becaris predoctorals finançats a càrrec de
projectes d’R+D+I (edició desembre 2002):

3.1. Aprovar el calendari d’aplicació. 
3.2. Aprovar la resolució de convocatòria. 
4. S’aprova la convocatòria del mapa de grups de recerca 2003.
5. S’acorda l’extensió internacional per protegir els drets de propietat industrial dels

resultats obtinguts del projecte d’investigació Método para la fabricación de chips para
la detección de analitos, del Dr. Ioanis Katakis i la Dra. Mònica Campàs.
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Convenis

22  S’aprova el conveni entre la Fundació URV i l’Ajuntament de Reus relatiu a la ubi-
cació del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV al Mas Miarnau.

23  S’aprova el conveni entre la URV i la Diputació de Tarragona.

24  Es ratifiquen diversos convenis:

Pacte de cessió amb els autors del llibre Educació en valors per a la convivència en
els centres d’ESO. Estratègies d’intervenció.

Contracte d’arrendament d’una microturbina de gas entre la Fundació URV i la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

Contracte de llicència de programari educatiu entre BEA Systems i la Universitat
Rovira i Virgili.

Contracte específic de col·laboració per al reconeixement de crèdits de lliure elec-
ció entre la Fundació Antoni Cambrodí-Institut de Psicologia Evolutiva i la Universitat
Rovira i Virgili.

Annex al conveni de col·laboració signat en data 24 de gener de 2002 entre la Insti-
tució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Fundació Privada i la Universitat
Rovira i Virgili.

Conveni per a l’organització conjunta entre l’Ajuntament de Reus, la Confederació
Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), la Cambra Oficial de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Reus i la Universitat Rovira i Virgili de les Primeres Jornades
d’Emprenedors a la ciutat de Reus els dies 12 i 13 de desembre de 2002.

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i
Virgili —Servei de Recursos Educatius— per coeditar el CD-ROM L’euro. 

Conveni marc de col·laboració entre la Universidad Autónoma del Sur (Xile) i la
Universitat Rovira i Virgili.

Conveni específic de mobilitat de personal docent i investigador i estudiants entre la
Universidad Autónoma del Sur (Xile) i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni anual de col·laboració entre el Departament d’Universitats, Recerca i Soci-
etat de la Informació, la Universitat Rovira i Virgili i l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca relatiu a les Distincions per a la Promoció de la Recerca
Universitària per a l’any acadèmic 2002-2003.

Conveni específic de col·laboració entre la CIRIT, la Universitat Rovira i Virgili i
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per desenvolupar accions del III
Pla de Recerca durant l’any 2002.

Conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili.
Conveni marc de col·laboració entre BLOC Serveis Culturals, SL i la Universitat

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

Rovira i Virgili per dur a terme els estudis en Dret Ambiental.
Conveni entre la Diputació de Tarragona, l’Escola d’Administració Pública de

Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Universitat Autònoma
de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili per dur a terme el Mestratge en Gestió i
Dret Local de Tarragona (V edició, bienni 2001-2003).

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació
URV per al reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Conveni general de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Delegació
de Tarragona del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de
Catalunya.

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Empresa de
Municipal de Gestió de Serveis Funeraris de Reus, SA.

Conveni entre el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la
Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Club de Futbol Reus
Deportiu SAD (CRFD).

Conveni de cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Mont-
peller II, per dur a terme una cotutela de tesi doctoral.

Conveni marc entre l’Ajuntament del Catllar i la Universitat Rovira i Virgili.
Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Museu de

Vilafranca/Museu del Vi, Fundació Privada.
Pla Operatiu entre l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i la Universitat

Rovira i Virgili per a la convocatòria anual de Beques MAE-AECI.
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Conveni d’intercanvi i cooperació científica i tecnològica entre la Universitat de
Sherbrooke i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Tarragona.

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut National de la Recherche
Agronomique del Centre de Montpeller.

Memoràndum d’enteniment entre la Universitat Autònoma Metropolitana Iztapa-
lapa (Mèxic) i la Universitat Rovira i Virgili.

Núm. 24
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CLAUSTRE UNIVERSITARI DE 9 D’ABRIL DE 2003

Disposicions

1  S’aprova que el sistema de votació a l’articulat de projecte d’Estatut de la URV
sigui pels conjunts d’articles d’un mateix títol amb la possibilitat de votar articles
concrets si així ho sol·licita algun membre del Claustre Universitari.

2  S’aprova l’Estatut de la URV amb el resultat de la votació següent:

VOTACIÓ A L’ARTICULAT DEL PROJECTE D’ESTATUT

VOTACIÓ AL PROJECTE D’ESTATUT

3  El text aprovat resta pendent de correcció lingüística. D’altra banda, si del control
de legalitat que ha de realitzar la Generalitat de Catalunya se’n desprèn alguna
modificació substancial, es convocarà una nova sessió del Claustre Universitari.
Pel contrari, les modificacions no substancials seran realitzades d’ofici per la
Secretaria General (es publicarà monogràfic de l’Estatut de la URV.)

4  S’aprova el manifest en contra de la guerra de l’Iraq amb el resultat de la votació
següent:

MANIFEST DEL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONTRA LA GUERRA DE L’IRAQ

Davant la brutal agressió militar a l’Iraq per part dels Estats Units i el Regne Unit amb la
complicitat i suport del Govern de José María Aznar, el Claustre de la Universitat Rovira
i Virgili acorda manifestar públicament que aquesta guerra és il·legal, il·legítima i
immoral.

És il·legal perquè contradiu la Carta de les Nacions Unides, es fa en contra del Con-
sell de Seguretat i del Dret Internacional, que qualifica la guerra preventiva com a
agressió. En el cas d’Espanya, sense la decisió del Parlament i sense respectar l’opinió
contrària a la guerra de més del 90% dels ciutadans.

És il·legítima perquè l’objectiu de les forces invasores és el d’apropiar-se dels recur-
sos petrolífers de la zona i avançar en l’ocupació militar i el domini polític i comercial
de l’Orient Mitjà.

Títol A favor En contra Abstencions

Títol preliminar 110 1 0

Títol primer 109 0 1

Títol segon 108 0 1

Títol tercer 105 0 3

Títol quart 107 0 1

Títol cinquè 106 0 1

Títol sisè 106 0 2

Títol setè 106 0 2

Títol vuitè 104 1 3

Títol novè 107 0 1

Títol desè 108 0 1

Disposicions 107 2 0

A favor En contra Abstencions

Projecte d’Estatut 106 1 4

A favor En contra Abstencions

Manifest contra la guerra de l’Iraq 100 0 0
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És immoral perquè està causant la mort d’innocents entre la població civil, molts
d’ells nens, a més de patiment, odi i destrucció per molts anys. És una guerra, no només
contra el poble d’Iraq, sinó també una guerra contra la humanitat i els valors de la pau i
la justícia. 

La guerra beneficia els interessos de la indústria armamentística nord-americana i
l’intent d’imposar un nou ordre internacional sota l’hegemonia dels Estats Units. Els
arguments esgrimits pels Srs. Bush, Blair i Aznar per atacar l’Iraq són pura propaganda,
als països no se’ls allibera de dictadors a cop de míssils contra el poble.

La Universitat té entre les seves missions la defensa dels valors de la pau, la justícia
i l’entesa entre els pobles a través del diàleg. La guerra atempta frontalment contra
aquests valors. Des de la URV només podem rebutjar una guerra absurda i criminal que
atempta frontalment contra els valors que la nostra institució defensa.

El representants del Claustre de la Universitat Rovira i Virgili, en nom de tota la
comunitat universitària, condemnem sense reserves la dictadura de Saddam Hussein i
ens solidaritzem amb el poble iraquià i diem de forma clara i contundent NO A LA
GUERRA, SÍ A LA PAU. 

Exigim al Govern de l’Estat espanyol que retiri immediatament el seu suport a la
guerra i iniciï immediatament les accions polítiques i diplomàtiques necessàries enca-
minades a demanar en els fòrums internacionals que s’aturi la GUERRA. 
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CLAUSTRE UNIVERSITARI DE 21 DE MAIG DE 2003

Informe del Rector

Aquest és el darrer informe regulat per l’article 45 dels Estatuts, perquè el Claustre ja ha
aprovat el nou Estatut, el qual introdueix algunes novetats. El nou text, en l’article 50.g,
on parla de competències del Claustre diu: “Rebre l’informe anual del rector, que haurà
d’incloure un resum de l’activitat docent i investigadora, i de la memòria econòmica“,
mentre que l’anterior Estatut deia: “Aprovar l’informe anual del rector, que haurà
d’incloure un resum de l’activitat docent i d’investigació i les línies generals del pressu-
post, de la programació plurianual i de la memòria econòmica”.

Hem passat d’aprovar a rebre l’informe, un matís significatiu ajustat al nou sistema
legal. Amb l’anterior norma l’aprovació de l’informe representava una validació anual
de la confiança d’aquest òrgan cap a la gestió del rector i el seu equip. Ara, amb la
LOU vigent i aplicada, el rector és elegit per la comunitat universitària i, per tant, no és
pertinent una renovació anual de la confiança del Claustre, òrgan que està legitimat per
revocar el rector amb un procediment singular, però que perd la competència d’apro-
var, o no, l’informe anual de gestió. 

Farem una valoració global del període transcorregut entre el 22 de març de 2002,
data del darrer informe, i avui, 21 de maig de 2003. Un període en el qual s’han acabat
els primers quatre anys de mandat, s’han fet les noves eleccions ja d’acord amb la
LOU, s’ha constituït i posat en marxa el nou equip de govern, i s’ha dut a terme el llarg
procés d’elaboració, discussió i aprovació del nou Estatut de la Universitat. Un període
diferent i singular perquè, ultra la dinàmica normal de la Universitat, del seu funciona-
ment diari i dels ajustos que cal anar fent per tal que tot funcioni de la millor manera
possible, hem procedit a la renovació democràtica dels qui tenim la responsabilitat de
la direcció de la institució i, a més, ha calgut redactar i aprovar el nou Estatut.

Tot té avantatges i inconvenients. Inconvenients perquè el procés electoral en si
mateix, així com el procés d’elaboració d’un nou Estatut han exigit una dedicació que
hem hagut de sostreure dels processos habituals de direcció de la Universitat, i avantat-
ges perquè la renovació dels compromisos electorals és una dinàmica imprescindible
en democràcia que fa possible, a més de renovar la confiança de la comunitat
universitària, revisar la feina feta i plantejar-se nous objectius i nous compromisos que,
a la fi, ajuden a un millor funcionament de la Universitat. A més, la redacció del nou
Estatut ha permès revisar en profunditat els nostres objectius, el nostre model organitza-
tiu i la manera com utilitzem l’autonomia que la societat ens dóna, per dotar-nos d’un
nou marc legal que ens permeti avançar cap al futur d’una forma més solvent i conse-
qüent.

Ha estat un període profitós i significatiu pel que comporta de renovació d’objectius
i compromisos, però alentit en la millora dels molts processos que tenim entre mans.
Tanmateix, s’ha fet feina, i força, i la URV ha continuat avançant i posicionant-se en
l’espai català i europeu d’educació superior, tal com mostren el conjunt d’indicadors
de docència, recerca i transferència, francament positius.

El primer dels apartats d’aquest informe fa referència a la política general. És on
resumim els plantejaments de planificació, qualitat, rendició de comptes i govern gene-
ral de la URV i on enguany exposem de forma sinòptica els canvis que hi ha hagut com
a conseqüència del procés electoral i de l’adequació a les noves normes legals. 

En aquest context cal destacar, en primer lloc, el fet principal de l’acció de govern
de l’any que ha passat: l’aprovació del nou Estatut de la URV. Fa poques setmanes el
Claustre aprovava, amb un ampli consens, la nova norma que configura la nostra
manera d’exercir l’autonomia universitària i que determina com ens organitzem, com
volem que es dirigeixi la institució, com pretenem tirar endavant les nostres activitats,
com seleccionem els nostres alumnes, professors i personal d’administració i serveis, i
totes les altres qüestions relatives al funcionament de la Universitat. Pel que fa al pro-
cés, va ser prou positiu perquè va fer possible una significativa participació de la comu-
nitat universitària en la discussió i perquè va facilitar un grau d’entesa considerable, fets
gens menystenibles quan es tracta d’adoptar un acord important per a la Universitat.

Pel que fa al resultat, hem aconseguit una norma bàsica que ens dóna personalitat,
enforteix la nostra identitat i ens facilita les eines per plantejar-nos el futur amb opti-
misme, emfatitzant aquells aspectes que realment seran importants per posicionar-nos
com una universitat investigadora amb una qualitat docent significativa i amb un paper
rellevant al nostre país.

Tan bon punt l’Estatut hagi passat el control de legalitat de la Generalitat i estigui
publicat, caldrà iniciar-ne el desplegament. És possible que el Departament d’Universi-
tats hi detecti alguna incorrecció tècnica, perquè tot i que hem procurat considerar el
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conjunt de les disposicions de la LUC i de la LOU, algun matís pot no haver quedar
prou ben reflectit; llavors farem les oportunes correccions, que si tenen rellevància cal-
drà que siguin consultades altre cop al Claustre, per la qual cosa és possible que convo-
quem una propera sessió d’aquest òrgan abans de les vacances d’estiu. Serà la Mesa del
Claustre la que decidirà si cal convocar el Ple o es pot corregir d’ofici el document
aprovat.

Pel que fa al desplegament de l’Estatut, tenim un any de marge des que va entrar en
vigor, i per tant l’implantarem progressivament durant tot el proper curs acadèmic
d’acord amb les prioritats establertes. Primer de tot caldrà posar en marxa totes les
estructures i procediments que ens permetin entrar a fons en la renovació de l’acció
docent, perquè ara per ara és el principal repte que s’ha plantejat. Per això comença-
rem activant la nova figura de responsables d’ensenyaments, posant en marxa els con-
sells d’ensenyament i els consells assessors de centres i creant les escoles de pregrau i
de doctorat. 

Dins l’apartat de política general, cal referir-se a la relativament recent aprovada
Llei d’universitats de Catalunya, la LUC. Al mes de febrer el Parlament de Catalunya
aprovava per primer cop una llei que tracta tots els temes en què Catalunya té compe-
tències en matèria d’universitats, després d’un llarg procés, d’aproximadament un any
de durada, de discussió i cerca de consens. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i el
rector, conjuntament amb els representants de les altres universitats, han dedicat moltes
hores a reunions de treball amb la Conselleria i amb els grups polítics per donar a
conèixer la nostra opinió i buscar una llei que fos compatible amb els interessos de la
nostra Universitat. La contribució de les universitats en la discussió prèvia a l’aprovació
de la llei ha consistit a millorar-la i a fer-la més adequada als plantejaments de les uni-
versitats. 

La LUC és un marc de referència amb aspectes positius i d’altres menys positius, és
la norma que definirà les regles del joc en el futur proper. Regula aspectes importants,
com tot el que fa referència al professorat contractat, al Consell Social, als processos de
qualitat i avaluació, a la transferència i innovació, i a molts d’altres. Entra, sovint, en
aspectes que corresponen a l’autonomia de les universitats, però és una llei actual que
té ben presents els reptes de futur i que ajudarà a tirar endavant la URV. 

El procés de discussió parlamentària va portar a un pacte entre Convergència i Unió
i Esquerra Republicana de Catalunya que va fer possible l’aprovació de la Llei. Fruit del
pacte, i de la contribució del Partit Socialista a la discussió, tot i que finalment no va
votar a favor del projecte, hi ha dos programes que són especialment significatius per al
finançament de les universitats: el programa Serra Húnter, pel qual es cofinançaran un
nombre important de noves places de professors contractats, i el compromís d’un incre-
ment net del pressupost destinat directament a les universitats públiques del 30% fins al
2010, és a dir, un augment per sobre de l’IPC del 3,4% anual. És una iniciativa impor-
tant que farà possible un alleugeriment de la pressió econòmica en què vivim.

El passat 16 de maig el Consell de Ministres va aprovar un recurs de constitucionali-
tat, per qüestions tècniques, centrat en les competències per avaluar el professorat, la
denominació de catedràtics atribuïda als contractats, la possible presència de profes-
sors a temps parcial en els consells socials i el còmput del percentatge de contractats en
funció de la seva dedicació. En tot cas el recurs representarà una dificultat afegida en el
procés d’ajust normatiu i funcional que han d’afrontar les universitats per les decisions
que van prenent primer els parlaments i ara els tribunals. 

Tot i el recurs anunciat, i pendents de les decisions que es prenguin, la LUC és en
vigor. Fa poc temps encara, i per tant no ha començat tot el seu desplegament, tot i que
la Conselleria avança ràpidament en alguns aspectes. Principalment en dos: la nova
Agència de Qualitat i la regulació del professorat contractat. 

Fins ara l’Agència de Qualitat era un consorci entre l’Administració i les universi-
tats. Ara, amb la LUC, és un ens de dret públic de la Generalitat de Catalunya, amb un
Consell de Direcció on participen les universitats però amb un paper relativament testi-
monial, ja que la direcció efectiva recau en els càrrecs unipersonals nomenats pel con-
seller i en les tres comissions en què s’ha estructurat l’Agència: la de qualitat, la
d’avaluació de la recerca i la de professors lectors i col·laboradors. Teòricament és una
fórmula de més independència i, per tant, aconseguirà més credibilitat en les conclusi-
ons a les quals arribi, encara que pot convertir-se en un sistema de més independència
de les universitats i més dependència de l’Administració.

És important un bon sistema d’assegurament de la qualitat. Hem apostat decidida-
ment per introduir els conceptes i processos de qualitat a la URV i necessitem que els
agents externs, imprescindibles en els sistemes de qualitat, funcionin amb eficàcia,
rigor i credibilitat. L’Agència Catalana és l’encarregada per la LUC d’acreditar els pro-
cediments d’avaluació de la qualitat de les universitats, inclosos els referits a la funció
docent del professorat i, per mantenir les polítiques de qualitat en marxa, cal que funci-
oni amb tota solvència. 
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En el sistema de qualitat s’ha introduït, ara com a conseqüència de la LOU, un altre
agent extern que adquirirà un protagonisme notable. Es tracta de l’ANECA, la fundació
privada que té les competències d’avaluació, certificació i acreditació dels processos de
les universitats espanyoles. Tot i que els mecanismes d’assegurament de la qualitat de la
LOU eren un dels pocs punts suggeridors d’aquesta llei, l’ANECA ha començat la seva
activitat d’una forma singular: amb molts recursos i ignorant les agències pre-LOU, és a
dir bàsicament la catalana, ha començat a exercir les competències que li dóna la llei,
provocant, almenys en alguns entre els quals s’inclou la URV, un cert desconcert. És
difícil saber quina agència hi ha com a referent extern per als processos de qualitat,
situació preocupant parlant de qualitat. Hi ha processos clars, per exemple la segona
homologació que caldrà fer dels plans d’estudis, competència clara de l’ANECA, però
¿qui farà les avaluacions dels ensenyaments que estàvem tirant endavant amb molts
bons resultats? Qui és el responsable de l’acreditació del professorat? Ambdues agèn-
cies, tal com sembla? Haurem d’esperar que es resolgui el recurs de constitucionalitat
que ha presentat el Govern català en estimar que el decret de creació de l’ANECA
envaeix les seves competències? O ara haurem d’esperar que es resolgui el recurs de
constitucionalitat anunciat pel govern de Madrid? No seria sensat que les dues agències
es coordinessin i ens donessin unes pautes clares? Això és sensat i imprescindible.
Segurament tot és massa recent i a poc a poc anirà configurant-se un entorn extern més
clar, que permetrà continuar amb normalitat els processos d’avaluacions.

Els processos interns de qualitat a la URV han seguit funcionant amb normalitat.
Hem volgut fer èmfasi en els plans de millora que s’elaboren com a conseqüència de
l’avaluació dels ensenyaments o serveis, perquè són un eina valuosa i poc aprofitada
per millorar la qualitat de la docència, i des de l’equip de govern insistirem per tal que
siguin elaborats amb cura, aprovats pel Consell de Govern i seguits adequadament per
totes les parts implicades.

En referència a la política de contractes programa, s’ha avançat força pel que fa als
signats entre els centres i departaments i l’equip de govern, tancant la primera experièn-
cia i posant en marxa la segona convocatòria, i hem signat un nou contracte per a la
millora de la qualitat amb la Generalitat, la tercera edició dels contractes programa, ara
per al període 2002-05. 

Pel que fa als interns, estan donat bon resultat i ajuden a posar èmfasi i donar suport
a aquells processos que cal anar prioritzant o posant en marxa, que en el moment
actual estem centrant en la implantació dels plans de millora de les avaluacions dels
ensenyaments, les estratègies de captació d’alumnes, la implantació del pacte de dedi-
cació, la diversificació de títols propis de pregrau i/o de postgrau, l’impuls de la forma-
ció permanent, la millora de la inserció laboral i la creació d’associacions d’antics
alumnes a cada centre.

Pel que fa l’extern, hem acordat un contracte amb la Generalitat centrat en quatre
eixos: formació i procés d’aprenentatge, recerca i transferència de tecnologia i de
coneixements, acció territorial i internacional, i qualitat, gestió i recursos humans, i
s’han concretat les accions per a l’any 2002, que han representat una subvenció de més
d’1,3 milions d’euros perquè hem aconseguit complir aproximadament el 98% dels
compromisos. Estem, actualment, en el procés de concreció de les actuacions dels pro-
pers períodes i el finançament corresponent, introduint no només indicadors qualitatius
sinó també quantitatius i buscant centrar-nos en les accions que més s’ajustin als objec-
tius que tenim plantejats de millora de la qualitat en els nostres processos. 

Pel que fa a la política interna de la Universitat, l’inici d’un nou període de govern,
després de les eleccions de fa un any, va comportar un canvi significatiu en l’equip de
govern per adequar-nos a les prioritats definides en el programa electoral. Altrament, la
LOU va condicionar l’estructuració d’un nou Claustre i, especialment, la posada en
marxa del Consell de Govern, que substituïa l’anterior Junta de Govern; un canvi no
només de nom, sinó especialment de composició, amb una modificació substancial en
els percentatges de representativitat entre col·lectius i en l’origen dels representants del
personal acadèmic. Canvi, aquest últim, que ha estat poc significatiu per l’acord arribat
en el procés d’elecció i designació dels membres del Consell, però que anirà condicio-
nant una fórmula diferent de direcció de la Universitat, ja que l’augment en el nombre
de centres i departaments i la creació de noves figures de direcció en el nou Estatut
faran força difícil mantenir la situació actual, on pràcticament tots els degans i directors
de centres i departaments formen part del Consell.

Tot i així, l’acció política ha continuat amb els procediments acostumats: el Claustre
com a fòrum de discussió, el Consell de Govern i les seves comissions delegades pre-
nent les decisions, les comissions estatutàries com a lloc de treball i consens, els con-
tactes amb els diferents col·lectius per facilitar el debat i buscar la implicació, els
mecanismes de rendició de comptes, memòries, informes, etc. com a eines per a la
transparència. El sistema actual de fer política a la Universitat està funcionant amb nor-
malitat, tot i els canvis legals que ha calgut introduir.

Full Oficial 36 / Claustre Universitari de 21 de maig de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003107

El segon apartat d’aquest informe fa referència a la nostra principal activitat, la
docència. Després que l’any anterior havíem posat en marxa el mapa d’ensenyaments
que va aprovar el Claustre l’any 2000, amb l’activació de cinc nous ensenyaments,
aquest curs hem pogut activar-ne dos més de nous: Nutrició Humana i Dietètica, a la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, i Turisme, a la nova Escola Universitària de
Turisme i Oci de Vila-seca. Ambdós s’han comportat de forma molt satisfactòria, perquè
la demanda ha estat alta i s’han cobert amb escreix totes les places ofertes, amb la qual
cosa s’ha aprofundit en l’estratègia buscada en el mapa d’ensenyaments: la diversifica-
ció de l’oferta per donar millor resposta a les demandes dels estudiants, i la sostenibili-
tat de la institució, ja que, tot i la davallada d’alumnes en alguns dels ensenyaments, ha
augmentat el total d’estudiants amb relació al curs anterior. 

Aquest curs 2002-03 hi ha 47 ensenyaments (41 d’homologats i 6 de propis) impar-
tits en centres de la URV, amb un total de matrícula que s’acosta als 12.000 estudiants
de pregrau. Aquesta xifra representa el major nombre d’alumnes que mai ha tingut la
URV i demostra l’encert en aprovar l’estratègia de diversificació.

Per a l’any vinent, el 2003-2004, ja està aprovada la implantació de tres nous ense-
nyaments homologats: Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, especialitat Telemà-
tica, a l’ETSE; Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica, a l’ETSEQ, i
Psicopedagogia, a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, amb la qual cosa
arribarem a les 50 titulacions impartides en estudis de pregrau. Aconseguirem, també,
obrir la Universitat als ensenyaments de Telecomunicacions, importants per arrodonir
l’oferta dels ensenyaments que giren al voltant de les tecnologies de la informació i les
comunicacions, així com completar l’oferta de les enginyeries tècniques industrials
amb l’activació de l’especialitat de Mecànica, prevista ja en el moment de creació de la
URV i amb una important demanda social. La Psicopedagogia, de segon cicle, comple-
tarà l’oferta de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.

Està pendent encara la negociació amb la Generalitat per arrodonir aquesta primera
fase del mapa d’ensenyaments per al curs 2004-05, ja que ens falta activar un ensenya-
ment important en el disseny fet: els estudis de Biologia que s’haurien de concretar
impartint la llicenciatura en Biotecnologia, de creació recent. També queda per concre-
tar l’activació de Ciències Actuarials i Financeres, i la posada en marxa del segon cicle
de Periodisme, qüestions per resoldre el curs acadèmic vinent.

El passat mes de novembre vam plantejar al Claustre una revisió del mapa d’ense-
nyaments, per tal d’analitzar el funcionament de la programació. En la mateixa sessió
del Claustre es va presentar una política de títols propis rellevant per aconseguir un
model d’ordenació acadèmica satisfactori. S’han d’activar no només titulacions que
permeten l’especialització als estudiants, com les que enguany s’han posat en marxa de
Dret Ambiental i Tecnologies del Medi Ambient, sinó també títols intermedis per validar
la formació adquirida, especialment de cara a concretar un perfil formatiu de la URV
centrat en l’adquisició d’habilitats transversals necessàries per a l’exercici professional.
Una política important per posar en marxa amb la col·laboració estreta dels centres i
els departaments.

El Ministeri d’Educació vol accelerar el procés d’harmonització europea, la qual
cosa provocarà canvis en profunditat en la nostra oferta educativa. Canvis benvinguts,
perquè no ens podem permetre quedar fora de l’espai europeu de formació superior,
però que ens afectaran sensiblement. 

En l’espai europeu hi ha una estructura cíclica de la formació universitària, amb uns
estudis de pregrau de tres o quatre anys de durada i amb uns estudis de postgrau de dos
o un any. L’aparició dels estudis de pregrau finalistes en totes les titulacions canvia les
estructures de forma substancial i haurem de veure com ens hi podem adaptar. No està
definit si els estudis seran de tres o quatre anys, ni molt menys quins estudis seran de
pregrau i quins de postgrau, la qual cosa pot ser determinant per al nostre futur.

La URV ha tingut des de sempre vocació d’universitat investigadora, que exerceix
de forma global la seva acció formativa. No ha renunciat mai als segons cicles, al doc-
torat i al treball d’investigació, perquè només així pot ser una universitat de qualitat que
doni un bon servei al territori i al país. Quan s’activi l’espai europeu, no podem quedar
catalogats com a universitat de pregrau. Estem ben situats en tot el que fa referència a la
segona fase dels estudis universitaris, és a dir, els segons cicles, doctorats i qualitat i
producció científica, i per tant estic convençut que podrem tenir un bon paper en el
futur disseny de l’espai universitari català en el context d’harmonització europea. 

El procés d’harmonització europea està associat a l’estructuració cíclica de la for-
mació universitària, una reforma en profunditat de la manera de practicar la docència a
la universitat. El pas al sistema ECTS no ha de ser només una modificació del sistema
comptable de crèdits. Ha de representar l’entrada a la pràctica activa del procés d’ense-
nyament lligat estretament a l’aprenentatge dels estudiants, posant en marxa la màxima
d’ensenyar a aprendre com a concepte del que han de fer els docents a la universitat. 
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En el programa electoral presentat ara fa un any ja havia focalitzat aquest tema com
a nuclear de la nostra estratègia de govern, perquè estàvem convençuts que no calia
esperar al procés d’harmonització per començar a implementar una estratègia educa-
tiva necessària en la societat del coneixement en què vivim, i per això fa temps que
estem treballant en el que en diem el pla estratègic de la docència, un instrument que
ens ha de servir per al canvi que hem d’aconseguir tirar endavant. Ara, amb el procés
europeu en marxa, aquesta aposta és més necessària que mai, i per això en aquest
Claustre començarem ja la discussió que ens ha de portar a la concreció del Pla Estratè-
gic de Docència. 

Les estratègies i els esforços relacionats amb la docència no han de quedar restrin-
gits a la formació convencional. La Universitat ha de donar resposta continuada a les
necessitats formatives dels ciutadans, i per això cal un bon sistema de formació perma-
nent a la Universitat. L’any passat parlàvem de la creació del Centre de Formació Per-
manent vinculat a la nostra Fundació com una estratègia per desenvolupar una oferta
orientada a les necessitats de desenvolupament personal, econòmic i social del nostre
entorn. Ara diem que l’estratègia posada en marxa està donant molt bons resultats. No
només perquè ha augmentat molt notablement, un 147%, el nombre d’alumnes en
màsters, postgraus i cursos d’especialització, sinó també perquè la implicació dels cen-
tres i departaments ha augmentat considerablement i la qualitat dels cursos ha millorat.
Estem en la bona direcció i haurem de seguir treballant-hi per aconseguir que els bons
resultats no siguin només conjunturals, sinó també mantinguts i sostenibles.

La docència és la nostra principal activitat i hi hem dedicat esforços importants,
d’entre els quals cal esmentar el treball de la Comissió de Doctorat amb relació al des-
plegament dels doctorats de qualitat i els treballs d’innovació docent que des de molts
departaments i centres de la universitat s’estan tirant endavant i que han permès obtenir
reconeixements significatius. En primer lloc, la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat
docent, concedida a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut pel projecte “De les
classes magistrals a l’aprenentatge actiu“, projecte que ha rebut també un dels premis
estatals a la qualitat docent universitària concedits pel Ministeri d’Educació. Aquest
guardó també l’han aconseguit el projecte educatiu de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Química i la proposta d’aula virtual del Dr. Mario Arias, de la Facultat de Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials. En conjunt, tres dels sis premis que enguany ha
concedit el Ministeri, fet que avala i acredita la bona marxa en innovació docent que
aconsegueixen alguns dels grups de la nostra Universitat, i que obre les portes de
manera decidida a poder plantejar-nos el repte col·lectiu d’ensenyar a aprendre.

El següent apartat que cal desenvolupar és el de la recerca i la transferència. Tot i
que en el període que abasta aquest informe hem centrat bona part dels esforços en els
temes que he tractat en els apartats de política general i de docència, l’activitat d’inves-
tigació, de transferència de resultats de la recerca i d’innovació ha seguit consolidant-se
i funcionant de forma satisfactòria.

Des d’una perspectiva general, hem procurat avançar en el desplegament del Pla
Estratègic de la Recerca que va aprovar el Claustre en el període anterior i que ens
marca les pautes a seguir en política científica. Així, hem tirat endavant tot un seguit
d’accions, de caire força polític, per consolidar àmbits prioritaris, buscant sinergies al
territori o a l’entorn per fer possibles projectes sostenibles científicament i financera-
ment. Pel que fa a la química i l’enginyeria química, hem treballat en dues direccions:
col·laborant en la posada en marxa de l’Institut Català d’Investigació Química, que està
en fase avançada de preparació i que tot fa preveure que iniciarà les seves activitats el
proper curs acadèmic, i intentant aconseguir una aliança estreta amb l’Associació
Empresarial de la Química (l’AEQT), plantejant-los la creació d’un Centre Tecnològic
conjunt que faciliti i promocioni la transferència i la innovació en el sector químic.
També estem treballant intensament en la concreció del Parc Científic i Tècnic de la
URV, el qual estarà ubicat a la zona nord de Sescelades, on ja s’ha fet la reserva
urbanística necessària, i que centrarà les seves activitats en els sectors químics i de les
TIC. 

Pel que fa a l’arqueologia, les actuacions s’han centrat a posar en marxa l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica, l’adscripció del qual com a institut de recerca a la URV
ha estat ja aprovada i ja ha iniciat la seva activitat com a centre de recerca.

En l’àmbit de la prehistòria, hem aconseguit fer una passa significativa per donar
suport i sostenibilitat al treball que du a terme el grup d’Autoecologia del Quaternari,
amb l’acord signat recentment que possibilitarà la creació d’un tercer institut de
recerca: l’Institut d’Evolució Humana. Aquest institut es crearà com una estructura
dependent de la Generalitat, que facilitarà les despeses de funcionament; de la URV,
que hi posarà el solar i part de l’equip investigador, i de l’Ajuntament de Tarragona, que
es farà càrrec de la construcció i manteniment de l’edifici. Una passa decisiva a fi que
un dels nostres grups emblemàtics d’investigació pugui plantejar-se el futur amb opti-
misme.
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Finalment, en el camp de les ciències biomèdiques, que necessitaven aliances
externes per incloure’s en els grups prioritaris, s’ha pogut avançar força en l’estratègia
en dues direccions. En primer lloc, els investigadors han aconseguit una bona posició
en la convocatòria de xarxes d’excel·lència convocades per l’Institut de Salut Carlos III,
la qual cosa assegura un finançament i unes interrelacions significatives per als anys
vinents. En segon lloc, i en l’àmbit concret de la nutrició, que ens és rellevant per
l’especialització d’alguns dels nostres grups i per la concreció amb l’ensenyament de
Nutrició Humana i Dietètica, hem fet veure als responsables de la creació del futur Parc
Tecnològic de Reus la necessitat d’orientar el Parc en l’àmbit de la nutrició i la dietètica
i la conveniència d’articular-lo conjuntament amb el parc propi que construirem a Ses-
celades, per tal de donar valor a una estratègia conjunta de transferència i innovació. 

Cal una acció continuada perquè tots els grups puguin trobar el suport que necessi-
ten per desplegar la seva activitat investigadora, seguint les directius del Pla Estratègic
de la Recerca. Per això hem continuat mantenint el conjunt de programes que funcio-
nen per suportar l’activitat dels grups i buscant solucions quan ha calgut millorar o revi-
sar els criteris o les utilitzades. Alhora, s’han dissenyat noves estratègies per fer front a
les oportunitats que van sorgint, com per exemple la incorporació de nous investiga-
dors qualificats mitjançant el programa Ramón y Cajal, que ha permès incorporar 17
nous investigadors en els primers dos anys del programa.

En conjunt, en l’àmbit estricte de la recerca, els resultats del darrer any han estat
francament positius, si més no per un dels indicadors convencionals utilitzats en aquest
context: la capacitat dels nostres grups d’aconseguir recursos externs competitius per a
la investigació, capítol on s’ha arribat als 7,4 milions d’euros, sense comptar la convo-
catòria d’infraestructura científica, que no es va resoldre durant el 2002. Així i tot,
l’augment en relació amb el 2001 va ser del 21%, un percentatge indicatiu de la pro-
gressió positiva de la nostra activitat científica, que ens ha permès constituir-nos com
una de les universitats capdavanteres en aquest aspecte i que ens ajudarà força a conso-
lidar-nos com a universitat investigadora, aspecte transcendent no ja només per la
voluntat col·lectiva dels nostres universitaris, sinó especialment quan calgui redefinir
l’espai universitari català.

Durant el darrer any hem volgut també fer especial èmfasi en els temes d’innovació
i emprenedoria, aspectes encara poc desenvolupats a la URV però especialment signifi-
catius en el nostre projecte. Amb el temps s’ha pogut donar consistència a l’activitat de
transferència de coneixements i prestació de serveis dins la Fundació URV, però calia
començar a plantejar una política activa en els àmbits d’innovació i foment de l’activi-
tat emprenedora, no només entre el professorat sinó també, i especialment, entre els
estudiants. Perquè cal que els resultats de la investigació, sempre que es pugui, siguin
efectivament emprats en la innovació productiva, per generar riquesa i benestar. I cal,
també, que no deixem sempre en mans d’altri la possibilitat d’obtenir beneficis a partir
de la generació de coneixement o de les idees i projectes que sorgeixen dins la Univer-
sitat, i que per això fomentem l’esperit emprenedor decididament. Mitjançant la defini-
ció de la política relativa als centres d’innovació creats conjuntament amb el CIDEM, el
seu suport específic i el conjunt d’accions i jornades posades en marxa en aquest con-
text, hem començat a fer política en un àmbit que està encara en una fase inicial a la
URV. 

Finalment, en l’àmbit de la recerca, cal destacar la política activa que s’ha posat en
marxa de divulgació i socialització de la ciència i de la tècnica, mitjançant la difusió i
divulgació dels resultats de la investigació que es van produint a la URV. És important,
ja que forma part de la missió de la Universitat, augmentar la base social de la ciència i
la tècnica, perquè amb això aconseguirem més conscienciació col·lectiva a l’entorn de
la necessitat de generar coneixement com a base per al progrés i benestar de la societat.
Sota aquesta perspectiva hem engegat un ambiciós pla de comunicació científica, que
ha augmentat notablement l’impacte dels resultats aconseguits pels nostres investiga-
dors en els mitjans de comunicació.

Entrant ja en l’apartat de la comunitat universitària, cal destacar la dinàmica ence-
tada a l’entorn de la creació dels consells d’usuaris dels serveis, una iniciativa que pre-
tén trobar fórmules efectives de participació dels universitaris en la presa de decisions
que afecten el bon funcionament de la Universitat. Hem començat pel servei de repro-
grafia, per la seva importància en el dia a dia dels estudiants a la Universitat i perquè
ens ha permès redefinir col·legiadament les bases per adjudicar aquest servei a una
empresa externa. Ha estat un procés participat, on hi ha hagut implicació i del qual
hom espera treure resultats que millorin efectivament la nostra activitat. Seguirem en
aquesta línia amb altres serveis, perquè s’ha mostrat eficaç i perquè representa un
mecanisme vàlid de participació, un dels problemes als quals cal trobar solució.

També cal fer esment al pla de seguretat i riscos laborals que hem pogut posar en
marxa i dotar de recursos significatius. Era un projecte pendent, important per garantir
una millora continuada de les condicions de treball i estudi a la Universitat, que està
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funcionant satisfactòriament gràcies al treball del personal tècnic i a la dedicació dels
membres de la comissió que en fa el seguiment. 

Les activitats impulsades des de l’àmbit de la comunitat universitària han funcionat
molt satisfactòriament i ens han permès augmentar l’eficiència en la comunicació tant
interna com externa, emfatitzar les relacions amb l’ensenyament secundari, eixamplar
el sentit de pertinença a la institució i enfortir l’activitat d’extensió universitària i la nos-
tra presència a la societat.

Respecte al professorat, hem viscut un any d’un cert impàs, condicionats pel nou
marc legislatiu encara no definitivament concretat, que no ens ha permès avançar en la
política de professorat, tan necessària en una institució com la Universitat. Fa anys vam
poder plantejar i posar en pràctica una política de professorat pròpia, que s’ha mostrat
prou efectiva amb el pas del temps. Ara cal definir-ne una de nova, ajustada a les noves
circumstàncies, i és relativament urgent poder-ho fer per resoldre les incerteses que
alguns professors tenen plantejades, especialment per trobar una fórmula efectiva per
incorporar, promocionar i incentivar el personal acadèmic. És un dels reptes principals
per tirar endavant durant els propers mesos.

També, en relació amb el professorat, s’ha de resoldre la revisió del sistema d’avalu-
ació, ja que el nou marc legislatiu obliga a una avaluació externa de l’activitat docent
del personal acadèmic, que hem de solucionar no només per donar resposta a la
demanda externa, sinó especialment per trobar un mecanisme vàlid per a la motivació i
per lligar-ho a la introducció de la flexibilitat en la dedicació que porta associat el pacte
de dedicació, que estarà ja en marxa el proper curs acadèmic. 

Amb relació al personal d’administració i serveis, on no hi ha perspectives de canvi
en el nou marc legislatiu, sí que hem pogut tirar endavant un tema significatiu: la rees-
tructuració de la Gerència i dels serveis centrals, per tal de buscar una fórmula més efi-
cient i efectiva de direcció de la gestió universitària. Els canvis adoptats han permès
millorar l’eficiència de la gestió, tot i que encara hi ha feina a fer per aconseguir que la
URV sigui un servei públic eficient. 

S’ha pogut també avançar notablement en el desplegament del Catàleg de llocs de
treball i en la discussió sobre la Normativa única del PAS, una eina per revisar els pro-
cediments i les normatives i per dotar-nos d’uns sistemes més eficients de gestió i moti-
vació. 

Per acabar l’informe, cal tractar els temes d’economia i infraestructures.
Pel que fa al pressupost anual, des d’una perspectiva general, val a dir que el pres-

supost del 2003, de 63,1 M€, segueix les línies dels cinc pressupostos anteriors i conti-
nua impulsant les prioritats del nostre programa, les que va marcant el Consell de
Govern i les derivades de la programació estratègica, dins el marc de restriccions que
condiciona el relatiu mal finançament de la nostra Universitat. Prioritats que enguany
han estat orientades a aconseguir una distribució del pressupost entre centres i departa-
ments més equitativa, a continuar descentralitzant la gestió pressupostària, a incremen-
tar el suport específic als programes d’incorporació d’investigadors, a potenciar les
beques de col·laboració, a continuar donant suport als programes d’intercanvi d’estudi-
ants, a posar en marxa la iniciativa d’antics alumnes de la URV, a reforçar les comuni-
cacions informàtiques, a garantir la política de comunicació interna i externa, i a seguir
impulsant una política cultural activa.

 La LUC fa dues previsions d’augment del finançament: el programa Serra Húnter,
mitjançant el qual es cofinançarà l’activació de places de professorat contractat, i el
compromís d’augmentar el 30% el pressupost directe de les universitats públiques de
forma progressiva fins al 2010. Dues mesures que ens han de permetre alleugerir la
pressió econòmica a què estem sotmesos en el moment actual, quan s’ha posat efecti-
vament en marxa el nou sistema de finançament. Hem pogut comprovar que, amb el
nou sistema, el pressupost de la URV s’ha consolidat, perquè hem guanyat posicions
relatives entre el conjunt d’universitats públiques, però s’han transvasat capítols finan-
cers des de la subvenció derivada cap a la bàsica, amb la qual cosa hem mantingut les
previsions d’ingressos i així hem pogut presentar un pressupost una altra vegada equili-
brat, però no disposem de prou recursos per donar cobertura a les moltes necessitats
econòmiques que tenim. Avançar decididament cap a l’espai europeu de formació
superior, tal com pretenem, vol dir poder disposar de més recursos, sobretot per millo-
rar la relació professor/alumne en les àrees on la pressió docent és excessiva, però
també per poder dotar-nos de millor equipament docent, poder fomentar decididament
els programes de mobilitat, etc. 

 Mantenir-nos, simultàniament, com a universitat investigadora vol dir poder desti-
nar recursos, de forma decidida, a suportar l’activitat científica del professorat posant a
l’abast equipament, però especialment dotant-nos de recursos humans qualificats per
fer-ho possible.

 Haurem de veure si l’augment del finançament previst a la LUC ens permet afrontar
totes aquestes despeses, o bé si només serveix per fer front al creixement vegetatiu dels
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costos de la Universitat, la qual cosa comportaria moltes dificultats per consolidar-nos
com una bona universitat en el futur. Encara no ha començat la negociació per distri-
buir l’increment del finançament; estem en una bona posició per negociar i aconseguir
més recursos, perquè tenim un pressupost sanejat i una bona posició de partida en tots
els àmbits de la nostra activitat, però caldrà ser insistents i congruents per assolir un bon
resultat. 

 Finalment, en el terreny de les infraestructures, s’ha pogut avançar d’acord amb les
previsions plantejades. Ben aviat estarà operativa la nova biblioteca del campus Sesce-
lades, es rehabilitarà l’Aula Magna d’Educació i Psicologia com a Aula Magna de cam-
pus, estan seguint el ritme de construcció les noves facultats de Química i d’Enologia,
ja ha començat el procés per construir les plantes pilots i per acabar la urbanització del
campus, i està a punt d’utilitzar-se el nou espai del Servei de Recursos Científics i Tèc-
nics. Les obres de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, aquestes a càrrec del
pressupost RAM, van seguint el ritme previst, així com la construcció del nou edifici de
l’Escola de Turisme i Oci, subvencionada per l’Ajuntament de Vila-seca.

 No hem pogut tancar encara, tot i que la negociació està en fase molt avançada,
l’acord per avançar el finançament de la Facultat de Lletres; tot i així hem començat a
treballar en el dimensionament del nou centre, i esperem que puguem tancar les nego-
ciacions per tal que la nova Facultat pugui ser una realitat en l’horitzó de l’any 2006.

 Per tant, seguim treballant dins les previsions, intentant completar amb el menor
termini i de la millor manera possible les infraestructures pendents, per aconseguir
dotar-nos d’unes instal·lacions dignes i adequades a tots els centres de la Universitat.

Es pot concloure un any més que els resultats docents, de recerca, de transferència i
de la resta d’aspectes que afecten la vida universitària són clarament positius i consoli-
den la URV com una universitat de qualitat, que és coneguda i reconeguda com a tal
per la societat.
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Disposicions

1  S’aprova l’informe anual del rector amb el resultat de vots següent:

Vots a favor: 88
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0
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Càrrecs i personal

2  S’elegeix el Dr. Antonio Terceño Gómez com a representant dels professors claus-
trals funcionaris doctors de l’agrupació C per cobrir una vacant de l’esmentat
col·lectiu al Consell de Govern provisional.
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CONSELL DE GOVERN DE 29 DE MAIG DE 2003

Informe del Rector

El nou Estatut, el Claustre va aprovar-lo el passat dia 10 d’abril, just abans de Setmana
Santa. Després d’un procés laboriós d’adequació lingüística va ser tramès a la Generali-
tat de Catalunya per al control de legalitat preceptiu. A hores d’ara no hi ha informació
de com està el procés de control, tot i que en una valoració del conseller al Consell
Interuniversitari de Catalunya va fer referència que possiblement caldria introduir-hi
correccions tècniques, segurament centrades en la definició del concepte de personal
acadèmic i les categories que s’inclouen en aquest apartat. Properament se sabrà si cal
fer-hi alguna correcció i es pot donar el procés per tancat definitivament, a fi de poder
engegar el desplegament del nou Estatut i tenir així preparades les qüestions més
urgents per a l’inici del curs acadèmic vinent, sobretot les que fan referència als canvis
estructurals i organitzatius que volem posar en marxa als centres de la Universitat.

En el context del desplegament de la LUC, pel tema del professorat contractat, ha
calgut negociar els aspectes relatius a les retribucions. El conseller no ha obert la nego-
ciació als sindicats, tot i que l’ACUP ha mantingut contactes per buscar que s’hi impli-
qués. CCOO i UGT no han volgut entrar en la discussió parcial dels salaris, sense que
es posi en marxa la mesa de negociació, la qual cosa ha portat a un preacord entre el
conseller i les universitats per constituir una mesa amb presència activa de les tres parts:
sindicats, universitats i conselleria, que esperem que es pugui concretar aviat amb la
constitució de la mesa i permeti als sindicats entrar en la negociació de tots els aspectes
que queden per fixar pel que fa als professors contractats. 

La negociació parcial mantinguda entre l’ACUP i la Conselleria per les retribucions
ha acabat sense un acord final, però amb una decisió del Govern relativa als salaris de
les noves figures de professors. Concretament, en euros anuals són:

En el quadre no s’inclouen per a agregats i catedràtics els complements acumulats o
nous que puguin adquirir. Els tres nivells salarials dins cada categoria corresponen a
nivells d’entrada diferents que cada universitat haurà de determinar per a cada plaça.
Tot i que es va poder arribar a un acord parcial pel que fa a les quantitats citades, les
retribucions finals dels professors lectors són una decisió unilateral de la Conselleria.

La determinació per part del Govern de les retribucions ha situat en context aques-
tes noves places, la qual cosa era imprescindible per poder iniciar el procés de prepara-
ció del curs acadèmic vinent. Els salaris relativament elevats de la nova figura de lector,
junt amb les decisions que ha pres ja la Comissió de Lectors i Col·laboradors de l’AQU
relativa a la importància que es donarà en el procés d’acreditació a la productivitat
científica, configuren aquestes places de lectors com a professors agregats en fase de
prova, un concepte diferent de la figura d’ajudants doctors prevista a la LOU. Es tracta
d’una situació positiva però porta a la necessitat de revisar a fons la política de profes-
sorat aplicada fins al moment actual a la URV.

La Conselleria va adequant el marc normatiu per fer possible l’inici del proper curs
acadèmic amb normalitat. L’AQU ha posat en marxa el procés d’acreditació de lectors i
col·laboradors també per fer-ho possible. Des de la mateixa Universitat, el vicerector de
Professorat ha engegat el procés que ens ha de permetre arribar al proper mes de juliol
a punt per prendre les decisions que convingui. 

El Consell de Ministres va decidir fa pocs dies presentar un recurs de constitucionali-
tat per qüestions “tècniques“ sobre determinats articles de la LUC. Les dues qüestions
rellevants són les competències de l’AQU amb relació a les de l’ANECA i la denominació
de catedràtics contractats. També s’ha parlat als mitjans de comunicació de la possible
presència de professors a temps parcial als consells socials i, més complex i complicat, de
la forma de determinar el percentatge de contractats amb relació als funcionaris.

És possible que el Tribunal Constitucional suspengui per cinc mesos els articles que
hi han recorregut en contra. En aquest cas podem seguir en una situació de no-definició
per a les noves figures que en alguns casos, especialment en nous ensenyaments, ens
són imprescindibles. Seguirem treballant, com fa l’AQU i la Generalitat, pensant que
aquesta situació no es produirà i podrem fer les coses amb normalitat. Si no és així,
buscarem les fórmules per trobar-hi una solució o altra.

Col·laboradors 17.000 (temporals) 20.000 26.000 (doctors)

Lectors 26.000 [TEU] 29.000 [RyC] 33.000

Agregats contractats 29.000 32.000 36.000

Catedràtics contractats 36.000 39.000 43.000
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Les qüestions que afecten la política de professorat no són les úniques que des
d’una perspectiva de política universitària estan en aquest moment sobre la taula. Pot-
ser la més significativa és la que fa referència al procés d’harmonització europea que va
configurant-se progressivament, mentre s’espera que es prenguin decisions que superin
la incertesa del moment actual. Ara per ara el tema que sembla preocupar més és el
relatiu a la configuració cíclica dels ensenyaments i a la durada dels estudis de pregrau.
La majoria d’universitats, així com la CRUE i la majoria de conferències de degans o
directors de centre, s’han pronunciat per una estructura de 4+1, tot i que des del
Govern de la Generalitat es defensa l’estructura de 3+2. 

A nosaltres, més que la durada dels estudis de pregrau i quins dels actuals ensenya-
ments seran de grau o de postgrau, ens preocupa l’altre aspecte rellevant del procés
europeu, els ECTS, vinculats a la nova forma de fer docència que cal adoptar a la uni-
versitat. Tal com vam exposar a la reunió del Claustre de la setmana passada, estem tre-
ballant intensament en la redacció del Pla Estratègic de la Docència anunciat i que
estarà enllestit els propers mesos. L’AQU ha engegat un nou programa, Disseny, que vol
crear equips interuniversitaris per analitzar els diferents ensenyaments, progressiva-
ment, i donar les pautes per establir després el sistema ECTS a cada universitat. 

A més dels temes que d’una forma o altra preocupen les diferents universitats, des
de la URV estem tirant endavant dos temes rellevants que ens han de permetre entrar a
fons en la nova forma de fer docència que volem impulsar. Un, el pacte de dedicació,
està ja en marxa per al curs acadèmic vinent. L’altre, la revisió del sistema d’avaluació
del professorat. 

El pacte de dedicació ha de ser l’instrument que flexibilitzi la feina del professorat i
possibiliti la seva dedicació eficient a les diferents tasques de les quals són responsables
per resoldre satisfactòriament els objectius col·lectius dels diferents departaments. És un
instrument per augmentar la transparència i per entrar en la dinàmica d’objectius
col·lectius imprescindible per afrontar reptes complexos com el pas de la docència cap
a l’aprenentatge.

El curs vinent estarà en marxa en fase de prova per a tots els professors permanents,
seguint un model flexible que ja ha estat repartit a tots els professors a través dels depar-
taments.

Des de l’equip de govern pensem que hem avançat força en aquest concepte i que
les moltes reunions mantingudes i l’instrument que finalment s’ha tirat endavant han de
servir perquè realment entrem en la dinàmica de la transparència i el pacte col·lectiu.
Estem proposant un canvi cultural en tot allò que fa referència a la dedicació del profes-
sorat a la Universitat i, com a tal canvi, costarà d’implantar. D’ací la necessitat que el
Consell de Govern impulsi el canvi que es proposa, es faci seu el projecte i tots plegats
siguem proactius amb la posada en marxa. Alguns departaments o col·lectius entendran
el pacte com un document més dels molts que cal emplenar durant el curs acadèmic i
buscaran fórmules senzilles per complir el tràmit. Però, progressivament, uns i altres
aniran comprovant que pot ser una eina molt útil per millorar el treball universitari, ren-
dibilitzar els nostres esforços i aconseguir fer funcionar millor la Universitat. 

El pacte de dedicació és també un instrument de transparència i com a tal de reco-
neixement de la tasca dels professors de la Universitat. Tot i així, cal emfatitzar el reco-
neixement i lligar-lo a la motivació per aconseguir una bona política de professorat a la
URV i per això treballem intensament en la revisió del sistema d’avaluació.

Abans de final de juliol hem de presentar el nostre sistema d’avaluació a acreditació
davant l’AQU, una de les noves formes de fer que comporta la nova legislació. Cal con-
vertir el procés d’avaluació en un sistema de motivació i reconeixement que, lligat al
pacte de dedicació, configuri unes noves regles del joc en la política de professorat. 

Recentment hem pogut enllestir l’avantprojecte de creació i desenvolupament del
campus de les Terres de l’Ebre. És un document on es planteja la integració a la URV
dels centres existents a Tortosa per al curs 2004-05 proposant no la creació de nous
centres, sinó la integració com a ensenyaments addicionals dels centres que ja tenim en
el moment actual. L’avantprojecte proposa també un sistema de docència semipresen-
cial amb la utilització de videoconferències bidireccionals per tal d’optimitzar la utilit-
zació dels recursos humans qualificats existents. 

El document planteja també la necessitat d’ampliar l’oferta formativa per al curs
2005-06 posant en marxa dos ensenyaments amb demanda alta a les Terres de l’Ebre i a
la mateixa URV, Mestre i Informàtica, que permetrien donar resposta a les demandes de
la societat i obrir-nos a tots els camps del coneixement. Així mateix es planifica una ter-
cera fase centrada en la recerca, entenent-la com una activitat imprescindible per con-
figurar un campus amb perspectiva de futur.

És només un avantprojecte que deriva del treball previ realitzat per un grup de pro-
jecte encapçalat pel professor Fabregat. La proposta va ser plantejada, consultada i
negociada amb els representants de les institucions de les Terres de l’Ebre. 

Full Oficial 36 / Consell de Govern de 29 de maig de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003116

Recentment l’hem tramès al DURSI per fer una consulta prèvia a presentar el docu-
ment al Consell de Govern i al Consell Social, perquè puguin introduir les modificaci-
ons pertinents i es pugui convertir en una realitat ben aviat. 

Per la seva rellevància, cal fer esment al conveni signat amb la Generalitat i l’Ajun-
tament de Tarragona per crear un institut de recerca sobre evolució humana. 

Hem anat impulsant una política de creació d’estructures de recerca que facin sos-
tenible el nostre projecte d’universitat. Vam tenir l’oportunitat d’impulsar la creació de
l’ICIQ, institut que serà aviat una realitat i que s’està configurant com una de les apostes
més serioses de la Generalitat en aquesta nova política de creació d’estructures d’inves-
tigació. També hem pogut fer possible la creació de l’ICAC, el qual s’incorpora com a
institut adscrit a la URV. 

Fa molt poc temps va sortir l’oportunitat de posar en marxa una tercera iniciativa
d’aquesta mena, l’Institut d’Evolució Humana (IEH). Cada institut té la seva singularitat i
les seves peculiaritats. En aquest cas es configura al voltant del grup de prehistòria de la
URV i, per tant, la voluntat d’actuar com institut català és limitada; en canvi, es confi-
gura com un centre d’excel·lència en la investigació sobre l’evolució i el comportament
humà, amb vocació d’esdevenir líder europeu en aquesta temàtica.

Per a aquest institut es va aconseguir la implicació directa de l’Ajuntament de
Tarragona, el qual vol facilitar la sostenibilitat del projecte científic del professor Carbo-
nell i el seu equip. L’Ajuntament es farà càrrec de la construcció i el manteniment futur
de l’edifici que sigui la seu de l’IEH. La Generalitat, per la seva banda, aportarà anual-
ment 620.000 euros per a despeses de funcionament, a partir del quart any en què l’Ins-
titut estigui a ple rendiment, la qual cosa permetrà absorbir part de la plantilla actual
d’investigadors i completar l’estructuració investigadora. La URV s’ha compromès a
aportar 200.000 euros per a equipament científic, en el decurs dels quatre exercicis
següents a l’acabament del nou edifici, així com afavorir l’adscripció a l’Institut del per-
sonal docent i investigador, en particular dels membres del grup d’Autoecologia del
Quaternari, i donar totes les facilitats necessàries per ubicar-lo dins el seu campus. És
una iniciativa molt bona que donarà sostenibilitat al grup del professor Carbonell i que
ens ajudarà a configurar-nos com una bona universitat investigadora.

Pel que fa a la recerca, s’ha publicat el monogràfic Scientific American sobre la
investigació a Catalunya, on surt la URV. El Diari de Tarragona publicarà un suplement
mensual de ciència i tecnologia patrocinat per FECSA-ENDESA, la qual cosa suposarà
la presència de la URV als mitjans de comunicació a través de la generació de coneixe-
ment. També s’ha posat en marxa una convocatòria de personal de suport a la recerca i
s’ha obert la convocatòria de becaris predoctorals subvencionats per projectes.

En l’àmbit de les infraestructures, hi ha diferents informacions a esmentar:
començarà aviat la construcció de les plantes pilot al campus Sescelades, s’ha signat el
conveni de cessió de la Residència Sant Jordi a la Universitat i s’han començat les obres
de l’Escola Universitària de Turisme i Oci a Vila-seca.
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Disposicions

1  S’aproven les modificacións de les normatives següents:

Normativa acadèmica
Normativa de matrícula
Normativa de configuració de l’oferta de crèdits de lliure elecció

NORMATIVA ACADÈMICA

PLANS D’ESTUDIS

Al web de la URV, en l’apartat “Alumnes: plans d’estudis“, es pot trobar el desplega-
ment dels plans d’estudis vigents a la URV, amb indicació de l’estructura, el contingut
d’assignatures per cursos i cicle, els prerequisits (si s’escau), la taula d’adaptacions amb
el pla antic i el calendari d’extinció del pla antic, amb informació associada per facilitar
el canvi de pla. Així mateix obtindràs informació sobre l’accés a altres ensenyaments de
segon cicle, o al segon cicle d’ensenyaments de primer i segon cicle.

Conceptes més significatius dels plans d’estudis

Estructuració en cicles

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

◆ Ensenyaments de primer cicle. Comprenen, a més de continguts bàsics i de forma-
ció general, uns altres d’orientats a la preparació per a l’exercici d’activitats professio-
nals. Tenen una durada de tres anys i donen dret a l’obtenció del títol oficial de
diplomat/da, mestre/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a.

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

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

Crèdits

El crèdit és la unitat de valoració dels ensenyaments. Cada assignatura del pla d’estudis
té una equivalència en crèdits. Cada crèdit correspon a deu hores de classe teòrica,
pràctica o el seu equivalent. L’obtenció dels crèdits està condicionada als sistemes de
verificació dels coneixements que estableixi la Universitat.

Càrrega lectiva

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

Itineraris recomanats

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

Currículum oficial de l’alumne/a

Els estudiants han de configurar el seu currículum tenint en compte l’estructura del pla
d’estudis de l’ensenyament que estan cursant.

És convenient que al llarg del curs, i sobretot després de cada convocatòria d’exà-
mens, els alumnes consultin al web de la Universitat (http://wis.si.urv.es/alumnes) l’estat
de la seva situació acadèmica.

Aquesta revisió és imprescindible abans de formalitzar la matrícula de l’últim any
de carrera per evitar desajustaments de l’expedient que puguin comportar problemes a
l’hora d’expedir el títol.
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Contingut dels plans d’estudis

Matèries

El contingut dels plans d’estudis s’ordena distingint entre:
1. Matèries troncals. Les fixa el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i s’han

d’incloure obligatòriament en tots els plans d’estudis que condueixen a un mateix títol
oficial.

2. Matèries obligatòries. Les estableix lliurement la universitat i l’alumnat les ha de
fer obligatòriament.

3. Matèries optatives. Les estableix lliurement cada universitat i s’inclouen en el pla
d’estudis perquè l’alumnat esculli entre l’oferta presentada.

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

Totes les matèries es diversifiquen en assignatures. Els estudiants han de cursar
assignatures.

Assignatures obligatòries

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

Assignatures optatives

El pla d’estudis de cada ensenyament determina un nombre de crèdits que l’alumne/a
obté cursant assignatures escollides d’entre l’oferta d’optatives que el mateix pla esta-
bleix. En el cas d’ensenyaments de primer i segon cicle, les assignatures poden estar
fixades de manera que només corresponguin a un determinat cicle, la qual cosa l’estu-
diant haurà de tenir en compte per seguir l’itinerari correcte; per tant, és convenient
que revisi la informació del pla d’estudis.

La matrícula d’una assignatura optativa no obliga a cursar les altres que componen
la matèria, sempre que no hi hagi cap corequisit entre aquestes. Els estudiants poden
canviar cada curs les assignatures optatives i de lliure elecció, encara que no les hagin
superat. Si una assignatura optativa es deixa d’activar, els alumnes que havent-la cursat
no l’hagin superat hauran de canviar-la per una altra.

Les places de les assignatures optatives s’adjudiquen segons l’ordre de matrícula
dels alumnes. Quan s’hagin cobert les places ofertes, es tancarà la matrícula de l’assig-
natura.

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

Assignatures optatives / lliure elecció

Si un estudiant ha obtingut un nombre de crèdits optatius superior als necessaris per les
assignatures optatives superades, podrà passar les esmentades assignatures a crèdits de
lliure elecció per completar el seu currículum, sense cap restricció.

Si un estudiant accedeix a un segon cicle diferent del primer cicle d’origen, els
complements de formació que realitzi, si s’escau, dins d’aquest segon cicle podran ser
comptabilitzats com a crèdits lliures del segon cicle. 

Un estudiant pot traspassar assignatures optatives a lliure elecció en els casos
següents:

◆ Quan vol acreditar que té superat el primer cicle dels seus estudis de primer i
segon cicle.

◆ Quan trasllada l’expedient a un altre centre/universitat per continuar els estudis en
el mateix ensenyament.

◆ Si s’escau, quan es trasllada a un altre centre/universitat per iniciar de nou uns
estudis.

◆ Quan sol·licita el dipòsit de títol.
Aquesta petició de traspàs la formalitza en un document que li facilita la secretaria

del centre, la qual l’incorpora al seu expedient. El traspàs té caràcter irreversible.
En el mateix document l’estudiant pot determinar el cicle a què vol incorporar:
◆ Les assignatures optatives que, d’acord amb el pla d’estudis, poden ser cursades

tant en el primer com en el segon cicle.
◆ Les assignatures/crèdits corresponents a crèdits de lliure elecció: assignatures

extracurriculars, reconeixements de crèdits i assignatures cursades en un altre ensenya-
ment.

Un cop superats els requisits mínims per obtenir el títol, no es poden incorporar a
l’expedient de l’estudiant aquelles assignatures optatives o les corresponents a crèdits
lliures que l’estudiant no hagi superat.
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Assignatures de lliure elecció

Són les assignatures cursades per l’alumne/a que només poden ser comptabilitzades en
el percentatge de crèdits de lliure elecció determinat per a cada ensenyament.

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

L’estudiant no pot cursar com a assignatures de lliure elecció cap de les assignatures
d’altres ensenyaments que tinguin una denominació i uns continguts equivalents a assig-
natures del seu propi pla d’estudis. L’alumne les escull entre l’oferta que anualment esta-
bleix la Universitat, que la fa pública durant el mes de juliol. Aquesta oferta inclou:

a) Les assignatures troncals, obligatòries i optatives dels ensenyaments de la URV
adreçades al seu ensenyament. 

b) Les assignatures extracurriculars que organitzi la URV amb caràcter general. 
c) Les assignatures extracurriculars recomanades pel centre com a complements de

preparació a través dels processos de tutoria.
d) Les assignatures extracurriculars que, junt amb itineraris d’optatives definits, per-

metin a l’alumne/a obtenir un diploma d’especialització de pregrau ofert explícitament
pel centre.

e) Les assignatures cursades en altres universitats, dins del conveni amb l’Institut
Joan Lluís Vives o el programa Intercampus de l’Administració oberta.

Els centres, si s’escau, han d’establir restriccions de matrícula consistents en:
a) Els estudiants no poden matricular-se d’assignatures amb prerequisits.
b) Els estudiants no poden matricular-se d’assignatures sense prerequisits però que

són clara continuació d’altres.
c) Els estudiants no poden matricular-se d’assignatures amb un contingut igual o

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

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

ments relacionats científicament.
f) Els estudiants no poden matricular-se d’assignatures impartides per familiars

directes.
g) Els estudiants no poden cursar assignatures d’idiomes moderns com a crèdits lliu-

res, si tenen reconeixements de crèdits pel mateix idioma, obtinguts per la via e). Tam-
poc ho poden fer en el cas contrari.

h) L’alumne no pot matricular com a crèdits lliures la mateixa assignatura en dos
plans d’estudis que cursi simultàniament.

Els centres, si ho consideren pertinent, poden anul·lar la matrícula d’aquells alumnes
afectats per alguna de les restriccions. Prèviament caldrà comunicar-ho a l’estudiant i
establir l’audiència preceptiva per tal que aquest pugui presentar les al·legacions que
consideri pertinents.

Cada estudiant es matricula de la totalitat dels crèdits lliures al centre en què cursa
el seu ensenyament, excepte els de centres adscrits, que ho han de fer al Servei de Ges-
tió Acadèmica i Estudiants.

Els alumnes escullen les assignatures que volen cursar com a crèdits lliures d’entre
l’oferta de cada curs, tenint en compte les recomanacions del centre. S’hi poden matri-
cular directament amb la resta de les que volen cursar aquell any acadèmic mentre hi
hagi vacants o no els afectin les restriccions.

Reconeixement de crèdits lliures

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

Es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció:
a) Les assignatures corresponents a estudis universitaris que no hagin estat adapta-

des o convalidades, o quan ho sol·liciti l’alumne/a directament.
b) Les assignatures corresponents a títols propis superades en universitats públiques

catalanes. 
c) Els reconeixements cursats com a tals en un altre ensenyament.
d) Les activitats ofertes pels centres i departaments de la URV.
e) Els crèdits que consten explícitament en el pla d’estudis com a resultat d’atorga-

ment d’equivalència.
f) Els cursos d’idiomes moderns organitzats per organismes oficials, d’acord amb el

corresponent quadre d’equivalències establert.
g) Les activitats esportives organitzades per organismes oficials, d’acord amb el cor-

responent quadre d’equivalències establert.
h) Els cursos de música superats en conservatoris oficials de música, d’acord amb el

quadre d’equivalències establert.
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i) Les activitats de nivell universitari organitzades en el marc de convenis específics
entre la URV i altres institucions no universitàries (no s’hi inclouen els convenis de coo-
peració educativa).

j) Els crèdits corresponents a cursos d’estiu organitzats per universitats públiques.
k) Els crèdits corresponents a cursos d’estiu avalats per l’Institut Joan Lluís Vives, que

han estat aprovats per la URV.
l) Els cursos corresponents de la Universitat d’Estiu de la URV.
m) Les activitats de formació proposades per la Comissió URV Solidària.
n) Les activitats de formació proposades pel Consell d’Estudiants de la URV.
o) Les activitats de formació proposades per l’ICE.
p) Les activitats específiques proposades pel Servei Lingüístic de la URV.
q) Les activitats específiques organitzades per l’Oficina de l’Esport de la URV.
r) Les activitats organitzades per altres serveis de la URV.
s) Els reconeixements corresponents als cicles formatius de grau superior, en el cas

que estigui establert en la taula de correspondència fixada entre un determinat cicle i
l’ensenyament universitari de la URV.

t) Els crèdits que, com a resultat de la incorporació des d’un primer cicle a un segon
cicle d’estudis diferent, portin a un escreix de crèdits cursats per damunt dels 300
necessaris per obtenir un títol de llicenciat/da, una vegada restats els crèdits correspo-
nents a les assignatures coincidents entre els dos cicles.

◆ Observacions sobre l’obtenció de reconeixement de crèdits
En general, cal tenir en compte que:
1. Les activitats i els cursos s’han d’haver fet paral·lelament als estudis universitaris.
2. En el cas d’alumnes de nou accés, es reconeixen els cursos realitzats el mes de

juliol del curs que s’incorpori a la URV, corresponents a la Universitat d’Estiu de la
URV.

3. En el cas d’assignatures cursades prèviament, l’equivalència en crèdits recone-
guts serà la mateixa de l’assignatura superada.

4. L’equivalència mínima de les diferents activitats és de 10 h/1 crèdit.
5. Les activitats i els cursos han de tenir un mínim d’1,5 crèdits.
6. Les activitats han de tenir forçosament una avaluació; no s’admetran si només

inclouen l’assistència.
7. Cada estudiant es matricula del reconeixement de crèdits al centre en què cursa

el seu ensenyament, seguint el procediment i termini previstos en la Normativa de
matrícula, que ha de tenir en compte la via pel qual s’han obtingut. 

Segons les vies de reconeixement, cal tenir en compte els punts següents:
1. Les sol·licituds de reconeixement de crèdits, apartats a), b), d), g), l) i m), les resol

el centre corresponent, a petició de la persona interessada.
2. El reconeixement de crèdits, apartats e), h), i) i j), l’ha d’aprovar la Comissió

d’Ordenació Acadèmica i Política Docent, que ha de fer arribar la informació correspo-
nent a tots els centres. 

3. El reconeixement de crèdits, apartats c) i k), ha de correspondre a activitats ja
autoritzades pel centre prèviament.

4. El reconeixement de crèdits, apartat f), correspon al fixat en les clàusules del con-
veni signat per la URV i les diferents institucions no universitàries.

S’ha de fer arribar la informació pertinent a tots els centres.

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

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

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

Altres currículums
A la vegada que els estudiants cursen les assignatures corresponents al seu ensenya-
ment, cosa que els permetrà obtenir un títol oficial i homologat, amb una planificació
adequada dels estudis poden aconseguir una formació que els farà aprofundir significa-
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tivament en l’àmbit d’especialització que hagin triat. Alhora, aquesta formació també
els prepara per aplicar els coneixements a una professió i al propi desenvolupament
personal, a través d’una formació continuada al llarg de la vida.

Especialització de pregrau
A iniciativa del centre, les assignatures d’una titulació poden orientar-se a permetre a
l’estudiant aprofundir en aspectes concrets que siguin del seu interès.

L’oferta d’assignatures que preveu un pla d’estudis, complementada per assignatu-
res molt específiques de caràcter extracurricular, es pot estructurar en itineraris d’assig-
natures preconfigurats, que condueixen a una certa especialització o intensificació. 

Els centres poden proposar també organitzar itineraris transversals amb altres plans
d’estudis del mateix centre o de centres diferents.

Els alumnes que segueixen un d’aquests itineraris poden obtenir, si el demanen, un
diploma d’especialització en pregrau, títol propi de la URV.

TRÀMITS ADMINISTRATIUS DELS ESTUDIANTS

El Vicerectorat de Docència i Noves Tecnologies, per delegació del rector, és l’òrgan
competent per resoldre totes les qüestions relatives a l’aplicació i interpretació
d’aquesta Normativa, així com per fer-hi excepcions, si s’escau.

Trasllat d’expedient 

Alumnes d’una altra universitat que volen traslladar-se a la URV

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

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

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

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

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

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

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

segellats pel centre d’origen.
La junta de centre, a proposta de la/les Comissió/ons Acadèmica/ques, aprova els

criteris que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de trasllat i els ha de fer
públics al tauler d’avisos del centre.

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

El centre ha de fer arribar als alumnes la resolució del degà/director sobre la sol·lici-
tud de trasllat d’expedient acadèmic, acompanyada de l’adaptació que li correspongui
d’acord amb l’expedient presentat.

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

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

◆ L’alumne/a que vol seguir estudis de la mateixa titulació sense tenir aprovats 60
crèdits en la universitat d’origen està subjecte al procés de preinscripció, d’acord amb
el que disposa l’article 20.3 del Reial decret 69/2000, de 21 de gener. 

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

L’estudiant, per sol·licitar l’adaptació del pla d’estudis, ha de presentar a la secreta-
ria del centre la documentació següent:
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- Fotocòpia diligenciada del seu expedient, en què consti la via d’accés als estudis
universitaris amb la qualificació corresponent. En el cas de pla vell, cal acreditar les
hores lectives totals de cada assignatura aprovada.

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

segellats pel centre d’origen.
El centre ha de fer arribar als alumnes la resolució de l’adaptació que els correspon-

gui d’acord amb l’expedient presentat. 

Alumnes de la URV que es traslladen a una altra universitat

L’estudiant que vulgui continuar els estudis iniciats a la URV en una altra universitat ha
de presentar la sol·licitud de trasllat a la universitat de destinació, segons els terminis
que aquesta tingui establerts.

Una vegada l’alumne/a hagi obtingut l’acceptació de l’altra universitat per conti-
nuar els mateixos estudis que ha iniciat a la URV, haurà de presentar a la secretaria del
centre de la URV on segueix els estudis:

- Una instància en què demana que es formalitzi el trasllat.
- Una còpia de l’escrit d’acceptació de l’altra universitat.
L’alumne/a ha d’abonar les taxes corresponents als drets de trasllat.
A continuació, el centre ha de lliurar directament a la universitat de destinació el

certificat oficial dels estudis realitzats.

Adaptacions

Adaptacions del pla d’estudis que s’ha d’extingir al nou de la URV

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

Els plans d’estudis que s’han convertit en un de nou s’extingeixen curs per curs, de
manera general. Un cop extingit cada curs, es fan quatre convocatòries d’examen, dues
en cadascun dels dos cursos següents. L’estudiant que continua els estudis en el pla
antic es pot presentar a examen durant aquests dos cursos. 

Si l’estudiant encara no ha superat totes les assignatures pendents, en el curs acadè-
mic immediatament següent a l’extinció de cadascun dels cursos pot presentar una ins-
tància al centre, el qual ha d’autoritzar, si s’escau, la matrícula dels alumnes, per tal
que puguin gaudir de dues convocatòries extraordinàries. Si tot i això no les supera, per
finalitzar els estudis caldrà que s’adapti al nou pla.

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

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

i qualificació dels exàmens.
◆ L’horari durant el qual es pot atendre els alumnes.
En cas que l’alumne/a no superi els exàmens, ha de continuar els estudis pel pla

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

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

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

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

◆ Els crèdits de lliure elecció de l’expedient de pla antic s’adapten per crèdits de
lliure elecció a l’expedient de pla nou, llevat que corresponguin exactament a assigna-
tures del pla d’estudis nou.

◆ L’adaptació de tot allò que l’estudiant té aprovat al pla antic es fa segons el que
estableix la taula d’adaptacions. En els casos d’ensenyaments de primer i segon cicle,
s’ha de tenir en compte que, si en el pla antic es té superat totalment el primer cicle, se
li adapta també el primer cicle al nou. Cal que es tingui cura, en el cas de períodes
d’escolaritat/nombre de crèdits per cicle diferent, que l’adaptació del primer cicle pot
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suposar la fixació per part del centre d’uns continguts formatius a superar per l’estudi-
ant perquè el seus estudis suposin els 300 crèdits preceptius.

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

◆ En el cas que aquesta gestió impliqui adaptar una assignatura del pla antic a una
altra del pla nou, la qualificació que figurarà en l’expedient de l’alumne/a serà la del
pla antic.

Si la qualificació d’origen és convalidat o reconegut (un cop feta la ratificació cor-
responent), en l’expedient de l’estudiant hi figurarà aquesta mateixa qualificació, sense
que això li impliqui cap cost. 

◆ En el cas que dues o més assignatures del pla antic siguin adaptades per una sola
assignatura del pla nou, es farà la mitjana aritmètica de les qualificacions, ponderada
amb el nombre de crèdits de les assignatures.

◆ En el cas que una sola assignatura del pla antic sigui adaptada per dues o més
assignatures del pla nou, s’aplicarà la mateixa qualificació a cadascuna de les assigna-
tures.

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

d’estudis, de la qual ha de donar la màxima publicitat. Aquesta taula ha de figurar
també en el dors de la sol·licitud d’adaptació o com a annex.

1. L’estudiant presenta a la secretaria una sol·licitud en un imprès normalitzat adre-
çada al degà/director del centre.

El termini de presentació s’inicia el dia 21 de juliol i finalitza el 15 de setembre.
2. El centre resol la sol·licitud, la qual ha de ser notificada a l’alumne/a. Sempre que

el volum de sol·licituds ho permeti, la data de notificació serà abans del 30 de setembre
i com a màxim el 15 d’octubre.

3. La secretaria del centre matricula automàticament els crèdits adaptats. Junt amb
la notificació de la resolució, s’ha de lliurar a l’estudiant el resguard de matrícula.

4. L’estudiant es matricula de la resta d’assignatures el dia que li correspongui.

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

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

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

b) Quan l’estudiant s’incorpora per preinscripció amb menys de 60 crèdits aprovats,
però amb possibilitat d’adaptació (vegeu apartat 2 del punt Trasllat d’expedient).

L’estudiant pot demanar l’adaptació des que està admès a la URV fins al 15 de
setembre. Si és admès posteriorment, fins al 20 d’octubre. La resolució ha de ser apro-
vada per la Comissió Acadèmica abans del 30 de setembre/31 d’octubre.

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

◆ Només es resolen les assignatures sol·licitades per l’alumne/a.
◆ La unitat bàsica d’adaptació d’estudis parcials són la matèria troncal, l’assignatura

i el crèdit.
◆ En el cas de trasllat entre plans nous, s’adapta:
◆ En tot cas, el primer cicle complet dels ensenyaments universitaris de dos cicles. 
Cal que es tingui cura, en el cas de períodes d’escolaritat / nombre de crèdits per

cicle diferent, que l’adaptació del primer cicle pot suposar la fixació per part del centre
d’uns continguts formatius que ha de superar l’estudiant perquè el seus estudis suposin
els 300 crèdits preceptius. 

◆ Les matèries troncals totalment superades al centre de procedència.
◆ Quan tota la matèria troncal no hagi estat superada als centres de procedència, es

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

◆ En el cas d’assignatures obligatòries i optatives d’universitat, es podrà fer l’adapta-
ció per assignatures el contingut i la càrrega lectiva de les quals sigui equivalent.

◆ S’adapten els crèdits de lliure elecció superats per l’alumne/a en la universitat de
procedència, llevat que corresponguin exactament a assignatures del nou pla d’estudis.

◆ En el cas que aquesta gestió impliqui adaptar una assignatura del pla d’estudis de
la universitat d’origen per una altra assignatura de la URV, la qualificació que figurarà
en l’expedient de l’alumne/a serà la de l’expedient d’origen.

Si la qualificació d’origen és convalidat o reconegut (un cop feta la ratificació cor-
responent), en l’expedient de l’estudiant hi figurarà aquesta mateixa qualificació, sense
que això li impliqui cap cost. 

Núm. 1Full Oficial 36 / Consell de Govern de 29 de maig de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003124

◆ En el cas que dues o més assignatures del pla d’estudis de la universitat d’origen
siguin adaptades per una sola assignatura de la URV, es farà la mitjana aritmètica de les
qualificacions, ponderada amb el nombre de crèdits de les assignatures.

◆ En el cas que una sola assignatura del pla d’estudis de la universitat d’origen sigui
adaptada per dues o més assignatures de la URV, s’aplicarà la mateixa qualificació a
cadascuna de les assignatures de la URV.

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

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

La secretaria del centre matricula automàticament els crèdits adaptats. S’ha de noti-
ficar a l’estudiant la resolució i se li ha de lliurar el resguard de matrícula.

L’estudiant ha d’obtenir la resolució com a màxim el 15 d’octubre i matricular-se de
la resta d’assignatures el dia que li correspongui.

Adaptacions entre assignatures idèntiques de diferents ensenyaments

També s’han d’adaptar assignatures quan un estudiant de la URV canviï d’estudis o esti-
gui cursant diverses titulacions simultàniament, dintre de la mateixa universitat, i en els
estudis nous hi hagi assignatures troncals, obligatòries o optatives idèntiques, quant al
contingut, nom i nombre de crèdits, a d’altres assignatures superades en els estudis
anteriors.

Procediment
La secretaria del centre disposa de la taula d’adaptacions entre assignatures idènti-

ques de diferents ensenyaments, de la qual ha de donar la màxima publicitat. Aquesta
taula ha de figurar també en el dors de la sol·licitud d’adaptació o com a annex.

1. L’estudiant ha de presentar a la secretaria una sol·licitud mitjançant un imprès
normalitzat, adreçada al degà/director del centre.

El termini de presentació s’inicia el dia 21 de juliol i finalitza el 15 de setembre.
L’alumne ha d’abonar la taxa d’estudi d’adaptacions.
Per a les assignatures no idèntiques, l’estudiant ha de seguir el procediment esta-

blert en l’apartat de convalidacions i ha d’abonar la taxa d’estudi de convalidacions.
2. El centre ha de resoldre la sol·licitud, que s’ha de notificar a l’alumne.
3. La secretaria del centre matricula automàticament els crèdits adaptats. Junt amb

la notificació de la resolució, s’ha de lliurar a l’estudiant el resguard de matrícula. De la
resta d’assignatures es matricula el dia que li correspongui.

Si un estudiant demana la convalidació d’estudis i en resoldre-la el centre detecta
que algunes assignatures són susceptibles d’adaptació idèntica, ho ha de fer saber a
l’alumne. En funció de la seva voluntat pot modificar la sol·licitud de convalidació i
presentar-ne una altra d’adaptació idèntica.

A l’hora de fer la mitjana ponderada, en aquestes assignatures hi constarà la qualifi-
cació obtinguda en l’assignatura superada en l’altre ensenyament.

Reprendre estudis
Si un cop admès al centre l’estudiant i superada la Normativa de permanència inter-
romp els estudis durant un curs o més, per poder-los reprendre ha de sol·licitar-ho al
degà/director del centre. Aquest, d’acord amb la capacitat autoritzada, resol la petició.

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

Procediment
a) Sol·licitud, mitjançant un imprès normalitzat, adreçada al degà/director del cen-

tre i presentada a la secretaria.
El termini de presentació s’inicia el dia 21 de juliol i finalitza el 15 d’octubre. En el

cas de no fer-ho en aquest termini, pot presentar-la del 15 al 31 de gener.
b) Resolució per escrit de la sol·licitud i notificació a l’alumne/a, que ha d’incloure

informació sobre la data que li pertoca matricular-se.

Convalidacions
1. Els estudiants poden sol·licitar convalidació d’estudis una vegada hagin estat

admesos a la Universitat Rovira i Virgili. Els alumnes que han realitzat estudis a l’estran-
ger no estan subjectes a aquest requisit.

2. Els alumnes poden sol·licitar convalidacions genèriques o convalidacions parci-
als d’estudis previs:
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◆ En les sol·licituds de convalidacions genèriques, l’estudiant ha de demanar la con-
validació de totes aquelles assignatures a les quals tingui dret, segons els criteris esta-
blerts, sense necessitat d’especificar assignatures concretes.

◆ En les sol·licituds de convalidacions parcials, l’estudiant ha d’especificar les assig-
natures dels estudis previs que demana convalidar perquè es considerin superades
assignatures concretes, també determinades pel mateix alumne, dels estudis que cursa
o està admès per cursar.

La resolució ha d’abastar totes les assignatures possibles de l’ensenyament a què
s’incorpori amb independència que estiguin activades o no.

3. Els centres disposen de taules de convalidació, aprovades per les respectives jun-
tes de centre, entre els ensenyaments que tenen adscrits.

Els centres han d’elaborar, sempre que puguin, taules de convalidació entre ense-
nyaments adscrits a diferents centres.

4. Només poden ser objecte de convalidació els estudis següents:
a) Estudis homologats pel Consell de Coordinació Universitària que hagin estat cur-

sats en centres universitaris de l’Estat espanyol.
b) Assignatures cursades en un ensenyament propi, de primer o de segon cicle, de la

Universitat Rovira i Virgili.
5. La Universitat Rovira i Virgili aplica els criteris de convalidació següents:
a) La unitat bàsica de convalidació és l’assignatura, tenint en compte el nivell de

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

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

tant, no són susceptibles de nou examen.
d) No són susceptibles de ser convalidades les assignatures superades amb aprovat

compensat.
e) La URV resol les peticions de convalidació d’assignatures efectivament cursades i

s’han de ratificar les convalidacions atorgades per altres centres/universitats.

Procediment
Els alumnes han de presentar la sol·licitud de convalidació a les secretaries de cen-

tre en els terminis següents, segons la situació: 
◆ Si els estudis previs són estrangers, de l’1 de juny al 15 de setembre.
◆ Si els estudiants estan cursant estudis a la URV, del 21 de juliol al 15 de setembre.
◆ En el cas d’alumnes de nova incorporació, ho poden fer a partir del moment en

què tinguin plaça assignada i com a màxim el 15 de setembre.
◆ Si els estudiants han estat reassignats amb posterioritat al 15 de setembre, o assig-

nats a partir de la preinscripció de setembre, el termini s’amplia fins al 20 d’octubre.
Han d’aportar la documentació següent:
- Instància dirigida al degà/director del centre.
- Expedient acadèmic quan els estudis s’hagin realitzat en centres de la Universitat

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

- Programes, segellats, de les assignatures aprovades, quan els estudis s’hagin cursat
en una altra universitat. En el cas d’assignatures corresponents a plans antics, cal indi-
car les hores lectives.

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

A més, els alumnes amb estudis superiors universitaris o tècnics iniciats a l’estranger
han de tenir en compte que els documents expedits a l’estranger han d’ajustar-se als
requisits següents:

- Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d’acord amb
l’ordenament jurídic del país de què es tracti.

- Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si s’escau, mitjançant la pos-
til·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per
les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre
l’espai econòmic europeu. 

- Han d’anar acompanyats de la corresponent traducció oficial al català o castellà,
excepte els programes de les assignatures. 

La traducció pot fer-se:
a) Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estran-

ger.
b) Per la representació diplomàtica o consular a l’Estat espanyol del país del qual és

sol·licitant el ciutadà.
c) Per un traductor/intèrpret jurat, degudament autoritzat.
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- Que han d’aportar còpia autenticada del document que acrediti la identitat i naci-
onalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de pro-
cedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria. En el cas
dels ciutadans espanyols, fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat.

El degà/director ha de resoldre les sol·licituds a proposta de les comissions acadè-
miques, com a mínim una vegada a l’any, abans del 30 de setembre. Les matrícules dels
alumnes que presentaran la sol·licitud fins al 20 d’octubre es resoldran abans del 31
d’octubre.

L’estudiant es matricularà el dia que li correspongui.
La secretaria del centre, una vegada resolta la sol·licitud, regularitzarà automàti-

cament la matrícula i, si s’escau, matricularà les assignatures no convalidades com a
reconeixement de crèdits. Notificarà a l’estudiant la resolució i se li lliurarà el resguard
de matrícula.

Programes institucionals de mobilitat

Estudiants de la URV

Els coordinadors de mobilitat, abans de finalitzar el mes de juliol de cada any, lliuraran
a les secretaries de centre un document on es reflecteixin les assignatures que l’estudi-
ant de la URV cursarà al centre de destí.

Els estudiants de la URV que participen en programes institucionals de mobilitat
(Sicue/Sèneca, Sòcrates, Erasmus, Tempus, etc.) es matricularan de les assignatures del
pla d’estudis que cursen a la URV mitjançant el procés d’automatrícula Web des de fora
de les instal·lacions de la Universitat, en els terminis previstos de manera general.

En les assignatures que figuren en l’acord de mobilitat acadèmica marcaran la case-
lla E (estudiant exterior).

En finalitzar el període de matrícula, la secretaria verificarà que les dades són coin-
cidents. Si figuren dades contradictòries, demanarà informació al coordinador de Mobi-
litat i, si s’escau, es regularitzarà d’ofici la matrícula, la qual cosa notificarà a l’estudiant
afectat.

Les qualificacions que tenen les assignatures equiparades de la URV les estableix el
coordinador/a de Mobilitat de la URV, guiant-se per les informacions que constin en el
document d’expedient acadèmic (transcript of records) enviat pel/per la coordinador/a
ECTS, o homòleg, del centre de destinació i seguint el sistema de qualificació que hagi
aprovat prèviament la comissió acadèmica de l’ensenyament: taula d’equivalències i/o
escala de qualificacions ECTS. El coordinador/a de mobilitat emplenarà per a cada
alumne/a una única acta on figuraran totes les assignatures objecte de l’acord.

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

Si l’estudiant no obté tots els crèdits acordats en principi i reflectits en el document
de l’acord, cursarà els crèdits no superats en les convocatòries a què dóna dret la mobi-
litat a la URV, en igualtat de condicions que els estudiants URV.

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

Estudiants de fora de la URV

Els estudiants que s’incorporen a la URV a través de programes institucionals de mobili-
tat, una vegada desplaçats a la URV i acollits per l’ORI/coordinador de mobilitat, hau-
ran de matricular-se com a alumnes d’aquestes característiques a la corresponent
secretaria de la URV.

A la secretaria els facilitaran prèviament el document Learning Agreement o altres
de similars, on consten les assignatures de què poden matricular-se a la URV.

Aquesta matrícula no suposarà cap cost per a l’estudiant.
(Per a més informació podeu dirigir-vos a l’Oficina de Relacions Internacionals o al

BACU de cada centre.)

Convocatòria addicional
Per a aquells alumnes que tinguin pendents com a màxim 27 crèdits per finalitzar els
estudis, s’autoritza una convocatòria addicional d’examen. En els 27 crèdits no es
comptaran els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts ni l’assignatura Projecte Final
de Carrera, en el cas que sigui obligatòria. 

Aquests alumnes s’han de matricular en el període de matrícula ordinari i tenen dret
a presentar-se a exàmens en la convocatòria de febrer, juny i setembre del mateix curs,
sempre que les assignatures a què es matriculin, si no s’hi han matriculat en cursos
anteriors, s’imparteixin en el primer quadrimestre. Aquest requisit no s’aplicarà a les
assignatures que, per la seva especificitat, determini la Comissió delegada d’Ordenació
Acadèmica i Política Docent.
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L’alumnat que vulgui gaudir de la convocatòria addicional podrà marcar-ho en el
moment de formalitzar la matrícula o sol·licitar-ho a partir del moment que efectuï la
matrícula i fins al 30 de novembre.

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

Abans del 10 d’abril es publicarà en el tauler d’avisos del centre la relació d’estudi-
ants que compleixen els requisits per a l’ensenyament que comença en el segon quadri-
mestre (Enologia). Els estudiants podran reclamar davant del degà/director del centre
fins al dia 20 d’abril. La relació definitiva es donarà a conèixer el 10 de maig.

Les convocatòries es duran a terme:

Assignatures anuals/1r quadrimestre/2n quadrimestre
1a convocatòria: febrer
2a convocatòria: juny
3a convocatòria: setembre

Sol·licitud d’expedició de títol
Quan un estudiant hagi finalitzat els estudis universitaris, podrà demanar el títol corres-
ponent.

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

També ho podran fer si finalitzen els estudis per superació del Projecte Final de Car-
rera.

L’alumne/a s’adreçarà a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documen-
tació necessària i de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit. En aquests moments
la documentació que necessita és la següent:

- DNI (original i fotocòpia)
- títol amb el qual s’ha accedit als estudis (original i fotocòpia)
- pagament de les taxes que estableix el Decret de preus de la Generalitat de

Catalunya
El nom i els cognoms que figuren en el títol homologat seran els que consten en el

Registre Civil (llibre de família), DNI o certificat de canvi de nom. Caldrà fer constar a
la sol·licitud de títol els accents que es considerin necessaris, quan corresponguin orto-
gràficament.

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

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

QÜESTIONS ACADÈMIQUES

Convocatòries d’examen

Caràcter general

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

Queden limitades a aquest dret les assignatures amb prerequisits no superats i, en
els centres que ho determinin, les assignatures de caràcter eminentment pràctic.

Les convocatòries es duen a terme generalment:
◆ Assignatures anuals
1a convocatòria: juny
2a convocatòria: setembre

◆ Assignatures quadrimestrals
- Primer quadrimestre:
1a convocatòria: febrer
2a convocatòria: juny o setembre, d’acord amb l’elecció del centre
- Segon quadrimestre:
1a convocatòria: juny
 2a convocatòria: setembre
Fac. de Lletres setembre**
Fac. de Química juny o setembre**
Fac. de C. de l’Educació i Psicologia setembre** 
Fac. de C. Econòmiques i Empresarials setembre
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Fac. de C. Jurídiques setembre
ETSE setembre
ETSEQ setembre
Fac. de Medicina i C. Salut setembre
Fac. d’Enologia setembre
EU Infermeria setembre**
EU de Turisme i Oci
EU Infermeria Verge de la Cinta setembre 
EU de Relacions Laborals Sancta Maria Maris setembre
Centre Universitari Dr. Manyà setembre
EU de Turisme Bettatur setembre
** Cal consultar la Guia docent del centre

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

Les convocatòries d’examen de les assignatures extracurriculars del primer quadri-
mestre es duran a terme:

1a convocatòria: febrer 
2a convocatòria: setembre

Caràcter específic

Les convocatòries d’examen per a l’ensenyament d’Enologia que s’inicia el segon qua-
drimestre es faran:

Assignatures anuals Assignatures quadrimestrals
1a convocatòria: desembre primer quadrimestre: juny
2a convocatòria: gener gener

segon quadrimestre: desembre
gener

Exàmens 
◆ Els exàmens han de realitzar-se dins del període fixat per a aquesta finalitat en el

calendari escolar i especificat en el pla docent.
◆ Els centres confirmaran i publicaran, amb una antelació mínima de 30 dies, la

indicació de la data, l’aula i l’hora de la realització dels exàmens. Al mateix temps
especificaran el tipus d’examen, el material necessari per fer-lo, el barem de qualifica-
cions, el contingut de què cal examinar-se i la durada prevista. Abans, el professor tra-
metrà aquesta informació al president de la comissió acadèmica corresponent. 

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

◆ Els estudiants tenen dret a examinar-se i qualificar-se de les assignatures a què
s’han matriculat, d’acord amb el calendari d’exàmens fixat pel centre, tot respectant els
prerequisits/incompatibilitats fixats en el corresponent pla d’estudi. L’alumne pot aco-
llir-se al dret de la prova final.

◆ El departament ha de garantir que la vigilància dels exàmens la realitzi el profes-
sorat relacionat amb la matèria. 

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

◆ La realització fraudulenta demostrada d’algun o d’alguns exercicis exigits en l’ava-
luació d’alguna assignatura comportarà per a l’alumne/a la nota de suspens en la con-
vocatòria més pròxima.

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

◆ L’alumne/a té dret a sol·licitar que els resultats de les proves, treballs o exàmens
realitzats estiguin d’acord amb el sistema d’avaluació prèviament establert.

◆ Quan per causes de força major no puguin assistir a un examen, corresponent a
una de les convocatòries previstes, abans de la data establerta els alumnes podran
sol·licitar al centre ser examinats en una altra hora o en una altra data. Si la sol·licitud
és acceptada, s’haurà de fixar la nova data abans de dos mesos a partir de la data pre-
vista d’examen.

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

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

◆ Els treballs i les memòries de pràctiques es tornaran als estudiants a petició d’ells
mateixos fins al curs acadèmic següent. Finalitzat aquest període, es considerarà que
els alumnes renuncien a la devolució. La reproducció total o parcial, o la utilització per
a qualsevol altre fi ha de tenir l’autorització explícita de l’autor o autors.

◆ Els departaments han de garantir la conservació dels enunciats dels exàmens
finals i comprovar que s’ajustin al programa publicat en el pla docent. El termini és,
com a mínim, durant el curs acadèmic següent.

Qualificacions
◆ Els centres habilitaran taulers d’avisos per fer públiques les qualificacions dels

exàmens i dels treballs. S’han de publicar abans de deu dies naturals després de cada
examen. El professor ha de comunicar als alumnes, el mateix dia de la realització de
l’examen, la data concreta de publicació de les notes.

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

◆ Els professors/departaments han de conservar el material escrit de les proves
d’avaluació finals i els treballs i memòries de pràctiques com a mínim durant el curs
acadèmic següent. Si s’interposés un recurs, el material escrit de les proves d’avaluació
s’hauria de conservar fins que hi hagués la resolució ferma.

◆ Els centres poden aplicar per als seus ensenyaments l’avaluació global de conei-
xements. En aquest cas, la Junta de Govern ha d’establir almenys el valor mínim, els
marges possibles respecte a la mitjana i el nombre mínim de crèdits troncals que han de
superar-se o les mesures equivalents. (L’ETSEQ té establerta una normativa d’avaluació
global de coneixements per als ensenyaments d’ETI en Química Industrial i Enginyeria
Química, que figura en la Guia docent del centre.)

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

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

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

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

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

1. Dintre dels sis dies naturals després de la revisió, podrà presentar al registre un
escrit de reclamació adreçat al director/a del departament on és adscrit el professor/a.

2. El director/a del departament, en el termini de sis dies naturals, comunicarà
l’esmentada reclamació al professor/a, que resoldrà per escrit la reclamació en el ter-
mini màxim de sis dies naturals. El departament en donarà trasllat a l’alumne/a i al cen-
tre.

3. Contra la resolució escrita del mateix professor l’estudiant pot presentar una
reclamació davant el director/a del departament afectat en el termini màxim de sis dies
naturals després de la notificació anterior.

4. El director/a nomenarà un tribunal constituït per tres membres, dos dels quals
com a mínim han de ser professors ordinaris i cap d’ells no ha d’haver participat en la
primera avaluació. Presidirà el tribunal el professor/a de més categoria acadèmica i
antiguitat, i el més jove en edat actuarà com a secretari.

5. El president/a convocarà i reunirà el tribunal en el termini de sis dies naturals.
Atesos els elements pertinents a l’efecte de l’avaluació, el tribunal emetrà, en el termini
de sis dies naturals, un informe detallat sobre la reclamació presentada i la qualificació
obtinguda, i decidirà si ratifica la qualificació del professor/a, o si la rectifica. Si recti-
fica la qualificació, el president del tribunal farà constar la nova qualificació en una
acta addicional, signada per tots els membres del tribunal.

6. L’informe del tribunal i l’acta addicional, si s’escau, es lliuraran al director/a del
departament, el qual ho notificarà al professor/a, a l’alumne/a i al centre. El termini és
com a mínim durant el curs acadèmic següent.
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Permanència

Àmbit d’aplicació

Aquesta normativa s’aplicarà a l’alumnat d’ensenyaments oficials de primer cicle, pri-
mer i segon cicle, i només segon cicle, que segueixin plans d’estudis elaborats d’acord
amb el Reial decret 1497/87 sobre directrius generals comunes de plans d’estudis dels
títols universitaris i els corresponents reials decrets propis de cada titulació. S’aplica a
tots els centres integrats i adscrits a la URV.

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

Límits mínims de matriculació

1. Un alumne/a s’ha de matricular com a mínim de 60 crèdits si ho fa per primera
vegada en un primer cicle.

2. Un alumne/a s’ha de matricular com a mínim de 30 crèdits si ho fa per primera
vegada:

- a un ensenyament de només segon cicle
- al segon cicle d’un ensenyament de primer i segon cicle des d’un primer cicle

diferent
- a un segon ensenyament de la URV si continua els estudis en el primer ensenya-

ment
3. Un alumne/a s’ha de matricular com a mínim de 30 crèdits a partir de la segona

vegada que ho fa en un ensenyament a la URV, excepte quan:
- el nombre de crèdits que li manquen per acabar els estudis o per poder canviar de

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

primer i segon cicle i vulgui accedir al segon cicle d’un altre ensenyament de la URV
En tot cas, l’alumne/a s’ha de matricular de les assignatures troncals no superades

en el curs anterior.

Límits màxims de matriculació

El nombre màxim de crèdits de què un alumne/a es pot matricular per any acadèmic,
llevat de circumstàncies excepcionals que en justifiquin l’ampliació, a judici del degà/
director del centre corresponent, és el de l’increment d’un 20% sobre el conjunt total
de crèdits de què consta l’ensenyament, dividit pel nombre de cursos mínimament pre-
vistos a l’itinerari curricular. No es tenen en compte, a efecte d’aquesta norma, els crè-
dits obtinguts per convalidació, adaptació i reconeixement.

Alumnes de primer curs

L’alumne/a de nou ingrés en un primer cicle ha d’obtenir en el primer curs acadèmic,
entre les assignatures troncals i obligatòries, un mínim de dotze crèdits. 

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

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

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor a l’inici del curs 2001-02 i afectarà de forma
automàtica els estudiants que han iniciat estudis el curs acadèmic 2000-01 i anteriors.
Deroga la normativa vigent anteriorment. 

Taula d’equivalències i mitjana ponderada

Qualificacions i equivalències

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

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

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

Mitjana ponderada

Quan calgui una ponderació de les qualificacions esmentades, el càlcul s’efectuarà
seguint el criteri següent:

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

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

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

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

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

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

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

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

mobilitat o de col·laboració que convoca el MEC es determinarà d’acord amb la taula
d’equivalències que estableixin les corresponents convocatòries en el BOE.

Accés als segons cicles

Informació general

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

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

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

De la mateixa manera, un alumne/a que ha acabat el primer cicle d’una carrera de
primer i segon cicle pot accedir al segon cicle d’una altra carrera diferent de també pri-
mer i segon cicle, o de només segon cicle.

Per tant, es poden donar els casos següents:
Passar directament d’una diplomatura/enginyeria tècnica (primer cicle) al segon

cicle d’una llicenciatura/enginyeria (primer i segon cicle).
p.e. Un Diplomat/da en Ciències Empresarials passa al segon cicle de la llicenciatura

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

Passar directament del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (primer i segon
cicle) al segon cicle d’una llicenciatura/enginyeria (primer i segon cicle).

p.e. Un alumne/a amb el primer cicle de la llicenciatura en Farmàcia (primer i
segon cicle) passa al segon cicle de la llicenciatura en Química (primer i segon cicle).
L’alumne/a obtindrà el títol de Llicenciat/da en Química.

Passar d’una diplomatura/enginyeria (primer cicle) a una llicenciatura/enginyeria
(segon cicle).
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p.e. Un Diplomat/da en Treball Social passa a la llicenciatura d’Antropologia Social
i Cultural. L’alumne/a obtindrà dues titulacions: Diplomat/da en Treball Social i Llicen-
ciat/da en Antropologia Social i Cultural.

Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (primer i segon cicle) a una lli-
cenciatura/enginyeria (segon cicle).

p.e. Un/a alumne/a amb el primer cicle de la llicenciatura en Psicologia passa a la
llicenciatura en Psicopedagogia (segon cicle). L’alumne/a obtindrà una titulació: Llicen-
ciat/da en Psicopedagogia.

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

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

A continuació, es presenta un quadre sobre com aquesta situació afecta els ense-
nyaments impartits actualment per la URV.

POSSIBILITAT D’ACCÉS A SEGONS CICLES DES DE TITULACIONS
O ESTUDIS DE PRIMER CICLE IMPLANTATS A LA URV

ÀREA D’HUMANITATS

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

Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada sense CF

(2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada sense CF

(2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada sense CF

(2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

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

Llicenciatura en Història (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Història de l’Art (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

 
ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

amb el 1r cicle aprovat de: al 2n cicle de:
Llicenciatura en Medicina (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Bioquímica (2n cicle) sense CF

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

Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Bioquímica (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències del Mar (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Enologia (2n cicle) sense CF
Enginyeria Química (1r i 2n cicle) amb CF
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amb el 1r cicle aprovat de: al 2n cicle de:
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut
Diplomatura en Infermeria (1r cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica Llicenciatura en Ciències i Tecnologia dels Aliments amb CF

(1r cicle)

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

amb el 1r cicle aprovat de: al segon cicle de:
Llicenciatura en Administració i Direcció Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

d’Empreses (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses amb CF
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) amb CF

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

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

Llicenciatura en Pedagogia (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Psicologia (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
(1r i 2n cicle)

amb el títol obtingut de:
Diplomatura en Ciències Empresarials (1r cicle) Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses amb CF

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

Diplomatura en Treball Social (1r cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Sociologia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF

Títol de mestre-especialitats (1r cicle): Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
educació especial Llicenciatura en Pedagogia (1r i 2n cicle) amb CF
educació infantil Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF
educació física Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport amb CF

(1r i 2n cicle) (només els alumnes d’Educació Física)
educació musical
educació primària
educació llengua estrangera

Diplomatura en Educació Social (1r cicle) Llicenciatura en Pedagogia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Psicopedagogia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF

Diplomatura en Relacions Laborals (1r cicle) Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF
Diplomatura en Turisme Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) amb CF
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ENSENYAMENTS TÈCNICS

amb el 1r cicle aprovat de:
Enginyeria Química (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Enologia (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) amb CF

amb el títol obtingut
ET Industrial: Química Industrial (1r cicle) Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyeria Química (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercats (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) sense CF

ET Industrial: Electricitat (1r cicle) Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercats (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) sense CF

ET Industrial: Electrònica Industrial (1r cicle) Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Telecomunicacions (1r i 2n cicle) amb C,F.
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) sense CF

ET Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries Enginyeria Agrònoma (1r i 2n cicle) sense CF
(1r cicle) Enginyeria de Monts (1r i 2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb C.F
Llicenciatura en Enologia (2n cicle) sense CF

ET Informàtica de Gestió (1r cicle) Enginyeria en Informàtica (1r i 2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) sense CF

ET Informàtica de Sistemes (1r cicle) Enginyeria en Informàtica (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle) sense CF

ETI Mecànica (1r cicle) Enginyeria de Materials amb CF
Enginyeria d’Organització Industrial sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial amb CF
Enginyeria Industrial sense CF
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques sense CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat amb CF

ET Telecomunicacions: Telemàtica (1r cicle) Enginyeria d’Organització Industrial amb CF
Enginyeria de Telecomunicacions sense CF
Enginyeria en Electrònica amb CF
Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques amb CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat amb CF

TOTES LES ÀREES

Havent obtingut qualsevol títol de primer cicle
o havent superat el primer cicle de qualsevol
titulació, es pot accedir a:

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (1r i 2n cicle) amb/sense CF
Llicenciatura en Documentació (2n cicle) amb/sense CF
Llicenciatura en Humanitats (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) amb/sense CF
Llicenciatura en Periodisme (1r i 2n cicle) amb/sense CF
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques amb/sense CF

(1r i 2n cicle)
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Havent obtingut qualsevol títol de primer cicle
o havent superat el primer cicle de qualsevol
titulació, es pot accedir a: Llicenciatura en Traducció i Interpretació (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Història i Ciències de la Música (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Estudis de l’Àsia Oriental (2n. Cicle) amb CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada amb CF

(2n cicle)

NOTA: CF = complements de formació.

Accés al segon cicle d’ensenyaments de primer i segon cicle

L’objecte d’aquesta normativa és regular l’accés als segons cicles dels ensenyaments de
la Universitat Rovira i Virgili, els plans d’estudis dels quals estiguin estructurats en pri-
mer i segon cicle. L’accés als ensenyaments només de segon cicle, que s’ha de regular
específicament, queda exclòs d’aquesta regulació.

Els alumnes que cursen ensenyaments estructurats en un primer i un segon cicle
accedeixen al segon cicle correlatiu amb les úniques limitacions que estableix el cor-
responent pla d’estudi.

Els alumnes que vulguin incorporar-se a un segon cicle que no és correlatiu del pri-
mer cicle que han superat han de complir els requisits establerts reglamentàriament. En
aquest cas, l’accés al segon cicle està condicionat a la capacitat del centre que impar-
teix l’ensenyament. Els alumnes que desitgin acollir-se a aquest supòsit han de presen-
tar una sol·licitud d’acord amb el calendari i el procediment que el Consell de Govern
estableixi.

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

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

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

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

Complements de formació

La possibilitat d’accedir a titulacions de segon cicle ha generat la necessitat de configu-
rar una formació complementària a la formació rebuda en el primer cicle des del qual
s’accedeix. Els complements de formació es defineixen entre les matèries del primer
cicle de la titulació i les que permeten reorientar l’estudiant.

En alguns casos l’accés és directe i no és necessari realitzar complements de forma-
ció, perquè, tot i que les matèries dels primers cicles no són idèntiques, la formació glo-
bal rebuda és prou convergent.

En altres casos s’estableixen les matèries que cal superar, sempre que l’estudiant no
ho hagi fet abans. Els centres concreten les assignatures per a cadascuna d’aquestes
matèries.

A més, l’estudiant ha de tenir en compte: 
◆ Els complements de formació podran realitzar-se simultàniament a les ensenyan-

ces del primer cicle de procedència. L’estudiant els escollirà com a crèdits de lliure
elecció.

◆ També podran realitzar-se simultàniament a les ensenyances de segon cicle. Per
accedir-hi, l’estudiant ha d’estar en possessió del títol que li dóna accés i ha d’haver
estat admès a l’ensenyament de segon cicle. De la mateixa manera, podrà accedir al
segon cicle des dels estudis de primer i segon cicle.
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◆ Les assignatures que constitueixin els complements de formació formaran part del
seu expedient acadèmic. Podran ser comptabilitzades com a crèdits lliures dins del
segon cicle, sempre que sigui possible, d’acord amb l’expedient de l’alumne.

◆ En el cas d’alumnes que hagin superat els complements de formació en una altra
universitat, els seran reconeguts en el seu expedient, tot i que no coincideixin amb la
distribució que hagi previst la URV.

◆ En la notificació d’admissió que el centre ha de lliurar als alumnes afectats, hau-
ran de constar-hi els complements de formació que es consideren superats i els que
haurà de superar l’estudiant per poder obtenir el títol.

Continguts formatius

◆ En el cas que un estudiant s’incorpori a un segon cicle i la suma dels crèdits cur-
sats en el primer cicle de procedència i els crèdits que haurà de cursar en el segon
cicle de destí no computin un mínim de 300 crèdits, el centre tindrà previst els con-
tinguts formatius necessaris per arribar a aquest mínim exigit, atès que en qualsevol
circumstància l’obtenció del títol oficial de llicenciat o enginyer ha de tenir un mínim
de 300 crèdits. Aquests continguts formatius s’inclouran en l’expedient acadèmic de
l’estudiant.

◆ En la notificació d’admissió que el centre ha de lliurar als alumnes afectats haurà
de constar-hi el nombre de crèdits que l’alumne/a ha de cursar per arribar als 300 d’exi-
gits, com a mínim, per la normativa, i com superar-los.

Assignatures coincidents del primer cicle de procedència i el segon cicle de destí 
(mecanismes de substitució)

◆ En el cas que en accedir al segon cicle figurin en el pla d’estudis d’aquest segon
cicle matèries troncals o obligatòries ja superades en el primer cicle de procedència de
l’alumne, el centre haurà d’acordar el mecanisme de substitució d’aquests crèdits ja
superats per altres matèries/assignatures que l’alumne/a haurà de superar obligatòria-
ment.

◆ En la notificació d’admissió que el centre ha de lliurar als alumnes afectats haurà
de constar-hi l’assignatura o les assignatures coincidents i l’assignatura/crèdit o les
assignatures/crèdits que l’alumne/a haurà de superar per substituir les altres.

◆ No obstant això, no caldrà efectuar cap substitució, si l’escreix per damunt dels
300 crèdits és superior a les assignatures que cal substituir entre els crèdits totals obtin-
guts en el primer i el segon cicle.

Ex.: Partim de 1r cicle180 crèdits
2n cicle 150 crèdits
Total cursat 330 crèdits
◆ Sempre que els crèdits coincidents entre el 1r i el 2n cicle siguin menors de 30, no

caldrà efectuar la substitució.
◆ Els centres hauran de preparar per als ensenyaments de la URV un document que

prevegi les assignatures coincidents i la necessitat o no d’acordar mecanismes de subs-
titució. En el cas que correspongui, haurà de concretar-los.

Homologació de títols estrangers
L’homologació de títols obtinguts a l’estranger és competència exclusiva del MECD
(vegeu informació:http://www.mec.es/).

Els alumnes que hagin obtingut del MECD una resolució d’homologació del seu
títol, condicionada a la superació d’una prova de conjunt, podran realitzar-la en qual-
sevol centre de l’Estat espanyol que tingui implantats els estudis oficials del títol objecte
de l’homologació.

La prova de conjunt pot ser de caràcter específic o de caràcter general, segons el
que s’estableixi en la resolució d’homologació.

La prova de conjunt es realitzarà dues vegades durant el curs acadèmic, coincidint
amb una de les convocatòries ordinàries i l’extraordinària.

Per poder presentar-se a la prova, l’alumne ha d’haver abonat l’import de la taxa
corresponent.

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

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

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

En els ensenyaments tècnics, si els alumnes no obtenen la qualificació de notable,
podran optar també als premis si el quocient entre la seva mitjana i la mitjana de l’ense-
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nyament és igual o superior al quocient més baix corresponent als alumnes d’altres
estudis que han obtingut la qualificació de notable.

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

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

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

4. Quan el tribunal els hagi resolt, redactarà una acta que, com a mínim, haurà
d’incloure les dades següents:

- data de la reunió
- any acadèmic al qual corresponen els premis extraordinaris que es proposen
- ensenyament i titulació a què pertanyen els premis
- justificació de la proposta, en què consti la qualificació
- nom i cognoms dels alumnes proposats
- data, lloc i signatura dels membres del tribunal
5. Les propostes de concessió dels premis hauran de comunicar-se al rector de la

Universitat abans del 31 de maig de cada any, adjuntant-hi una còpia de l’acta corres-
ponent.

6. Per als alumnes premiats s’expedirà un títol acreditatiu que rebran en l’acte
d’inauguració del curs.

7. Els alumnes premiats tindran dret a la gratuïtat de les taxes per a l’expedició del
títol o a la seva devolució, segons correspongui.

NORMATIVA DE MATRÍCULA

ASPECTES ACADÈMICS

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

Consideracions generals
◆ L’alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té l’obligació de conèixer i res-

pectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes
estan disponibles al web de la Universitat (http://www.urv.es/estudiants/iae).

Al mateix temps, l’estudiant rebrà una agenda on figuraran els terminis dels proce-
diments administratius més comuns i la Guia docent del centre, aprovada per la Junta
de Centre, que contindrà, entre altres informacions, els programes de les assignatures
activades i els criteris d’avaluació. 

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

◆ Els alumnes de nou accés formalitzaran la matrícula a les aules d’informàtica dels
centres i rebran una tutoria acadèmica i administrativa. La resta d’alumnes formalitza-
ran la matrícula a través del sistema d’automatrícula mitjançant Internet. A partir del
web de la URV http://www.urv.es/, hi accediran des de qualsevol ordinador, sempre
que compleixin els requeriments tècnics necessaris. Per donar-los el suport necessari, la
Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

Si hi ha alumnes que no disposin d’ordinador per formalitzar la matrícula, podran
fer-ho a les aules d’informàtica de cada centre.

◆ La normativa de permanència estableix els límits mínims i màxims de matricula-
ció dels alumnes que es matriculen per primera vegada o continuen estudis.

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

◆ El concepte d’alumnes que finalitzen els estudis considera els estudiants que
tenen pendents, per acabar la carrera, el nombre de crèdits fixat pel pla d’estudis dividit
pel nombre de cursos previstos, més l’increment d’un 20%.

La xifra per a cadascun dels ensenyaments és la següent:
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Ensenyaments Crèdits
Facultat de Lletres

Geografia (93) 90
Geografia (01) 72
Història (93) 90
Història (01) 72
Història de l’Art (01) 72
Antropologia Social i Cultural (93), (01) 90
Filologia Anglesa (93) 90
Filologia Anglesa (01) 72
Filologia Catalana (93) 90
Filologia Catalana (01) 72
Filologia Hispànica (93) 90
Filologia Hispànica (01) 72
Publicitat i Relacions Públiques (01) 72
- Periodisme (1r cicle)
- Comunicació Audiovisual (1r cicle)

Estudis Alemanys (96) 90
Arqueologia (01) 90

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Pedagogia (93) 90
Pedagogia (02) 72
Psicologia (93) 90
Psicologia (02) 72
Mestre, totes les especialitats (97) 76,5
Educació Social (99) 72
Psicopedagogia (03) 72

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Administració i Direcció d’Empreses (92) 90
Administració i Direcció d’Empreses (02) 90
Economia (99), (01) 90
Ciències Empresarials (92) 84
Ciències Empresarials (02) 72
Administració i Gestió Immobiliària (99) 72

Facultat de Ciències Jurídiques
Dret (92) 94,5
Dret (02) 73,5
Relacions Laborals (95) 76,5
Relacions Laborals (02) 73,5
Ciències del Treball (01) 72
Treball Social (01) 72
Graduat Superior en Dret Ambiental (02) 90

Facultat de Química
Química (92) 96 
Bioquímica (95) 82,5 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Medicina (94) 108 
Fisioteràpia (93) 82,5
Nutrició Humana i Dietètica (02) 72

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (98) 79,5
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (98) 79,5 
Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial (93) 94,5
Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial (02) 90
Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat (93) 94,5
Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat (02) 90
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica (03) 90
Enginyeria Informàtica (97) 90
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (98) 90

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Enginyeria Química (93) 96 
Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial (93) 94,5 
Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica (03)
Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient (02) 90

Facultat d’Enologia
Enologia (96) 82,5
Enologia (03) 90
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Ensenyaments Crèdits
Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (97) 79,5 

Escola Universitària d’Infermeria
Infermeria (95) 93
Infermeria (02) 88,5
Ciència i Mètode en Infermeria (99) 90

Escola Universitària de Turisme i Oci
Turisme (02) 72

Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta
Infermeria (95) 93

Escola Universitària de Turisme Bettatur
Turisme (97) 72

Centre Universitari Dr. Manyà
Ciències Empresarials (97) 84
Ciències Empresarials (02) 72
Turisme (02) 72

EU de Relacions Laborals Sancta Maria Maris
Relacions Laborals (97) 76,5
Relacions Laborals (02) 73,5

Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació
Gestió d’Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries (01) 96
Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria (01) 97,5
Aviació Comercial. Pilot Comercial (01) 87

◆ El Vicerectorat de Docència i Noves Tecnologies serà, per delegació del rector,
l’òrgan competent que resoldrà totes les qüestions relatives a l’aplicació i la interpreta-
ció d’aquest apartat (Aspectes acadèmics).

Terminis de matrícula
1. Criteris de distribució

A continuació s’indiquen les dates generals de matriculació dels estudiants. Per als
alumnes de primer curs, cada centre determinarà el calendari concret dins d’aquests
marges i el publicarà al web del centre i als taulers d’avisos, per tal que els estudiants
puguin consultar el dia que tenen assignat per formalitzar la matrícula.

Pel que fa a la resta, tenint en compte el nombre global d’estudiants que s’han de
matricular a cada franja, la Universitat en farà una distribució general, assignant cada
dia un nombre similar d’alumnes per matricular. Per tant, coincidirà en tots els centres
la matrícula dels alumnes amb les mateixes inicials del primer cognom. Cada centre
publicarà al web i al tauler d’avisos el calendari i els estudiants que s’han de matricular.

Amb la finalitat de facilitar l’elecció de grups lectius de matrícula, d’assignatures
optatives i de crèdits lliures, la matrícula començarà per la inicial alfabètica resultant
del sorteig establert anualment per la Generalitat de Catalunya. Aquest any ha corres-
post a la lletra Z.

Els centres amb assignatures de pràctiques externes poden establir altres criteris.
2. Dates de matrícula
Les dates de matrícula dels alumnes de nou accés es fixen de manera general per a

tot Catalunya:
- del 21 al 25 de juliol, alumnes de primera preferència 
- del 2 al 5 de setembre, alumnes de segona a vuitena preferència
- el 18 de setembre, alumnes de la convocatòria especial
- el 6 i 7 d’octubre, alumnes admesos a partir de la preinscripció de setembre
- el 20 d’octubre, alumnes admesos el mes d’octubre procedents de les llistes

d’espera i matrícula lliure
3. Els alumnes que entre les convocatòries de febrer i juny hagin superat tots els crè-

dits de què s’han matriculat el curs anterior podran formalitzar la matrícula en les dates
següents:

- 8 de setembre, alumnes que finalitzen la carrera 
- 9 i 10 de setembre, la resta de l’alumnat
(En aquest grup s’hi inclouen els alumnes en procés de mobilitat.)
4. La matrícula dels alumnes amb convocatòria pendent al setembre i dels alumnes

autoritzats a reprendre estudis tindrà lloc durant el mes d’octubre: 
- del 8 al 10 d’octubre, alumnes que finalitzen la carrera
- de l’11 al 15 d’octubre, la resta. S’inclouen en aquest grup els estudiants autorit-

zats a reprendre estudis.
(També s’inclouen en aquest grup els alumnes en procés de mobilitat.)
5. Els alumnes d’ensenyaments que comencen el segon quadrimestre es matricula-

ran de l’1 al 5 de març.
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6. Els alumnes que vulguin incorporar-se al segon cicle d’algun ensenyament en el
segon quadrimestre hauran de ser admesos per l’òrgan corresponent, d’acord amb el
que prevegi la corresponent normativa d’accés.

Aquests alumnes es matricularan en el període del 16 al 27 de febrer, tenint en
compte que ho han de fer dels crèdits mínims que estableix la Normativa de permanèn-
cia i que les assignatures escollides han d’impartir-se en el segon quadrimestre. Si
l’estudiant volgués matricular-se d’assignatures anuals, caldrà que ho demani al degà/
director del centre. En funció de la resolució emesa podrà incorporar o no les assigna-
tures anuals.

7. El degà/director del centre pot concedir matrícula fora del termini establert. En
aquests casos, els alumnes han de presentar la sol·licitud al centre, degudament justifi-
cada, del 15 al 31 de gener. Les resolucions favorables es publicaran en el tauler d’avi-
sos del centre. Les resolucions desfavorables es comunicaran als alumnes, que hauran
de recollir la notificació a la secretaria del centre.

En el mateix termini es podrà presentar la sol·licitud per reprendre estudis, si no s’ha
fet en el termini establert per aquest concepte.

Les matrícules es formalitzaran del 16 al 27 de febrer, tenint en compte que s’ha de
fer dels crèdits mínims que estableix la Normativa de permanència i que les assignatu-
res escollides han d’impartir-se en el segon quadrimestre. Si l’estudiant volgués matri-
cular-se d’assignatures anuals, hauria de demanar-ho al degà/director del centre. En
funció de la resolució emesa podrà incorporar o no les assignatures anuals.

8. Si l’alumne/a finalitza els estudis amb la superació del Projecte final de carrera,
en el cas dels plans d’estudis en què sigui obligatori, a criteri del centre podrà matricu-
lar-se de l’assignatura en els terminis oficials de matrícula o en el moment que estigui
preparat per a la presentació. En aquest últim cas:

- Si l’examen té lloc abans del 20 de juliol, la matrícula correspondrà a una amplia-
ció del curs actual.

- Si l’examen té lloc a partir del 21 de juliol, la matrícula correspondrà a una nova
matriculació del curs següent.

Terminis de sol·licituds/matrícula de reconeixement de crèdits (RC)
1. Els estudiants que vulguin obtenir el reconeixement de crèdits per les vies:
a) Les assignatures corresponents a estudis universitaris que no hagin estat adapta-

des o convalidades, o quan ho sol·liciti l’alumne/a directament.
Les assignatures corresponents a títols propis superades en universitats públiques

catalanes. 
b) Els reconeixements cursats com a tal en un altre ensenyament.
d) Els reconeixements que consten explícitament en el pla d’estudis com a resultat

d’atorgament d’equivalència.
g) Els reconeixements corresponents a cursos d’estiu organitzats per universitats

públiques.
l) Els reconeixements corresponents als cicles formatius de grau superior, en el cas

que estigui establert així en la taula de correspondència fixada entre un determinat
cicle i l’ensenyament universitari de la URV.

m) Els reconeixements que, com a resultat de la incorporació des d’un primer cicle
a un segon cicle d’estudis diferent, portin a un escreix de crèdits cursats per damunt
dels 300 de necessaris per obtenir un títol de llicenciat, després de restar els crèdits cor-
responents a les assignatures coincidents entre tots dos cicles.

Hauran de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre del 21 de juliol al 15 de
setembre, acompanyada dels documents acreditatius corresponents. Quan el centre
hagi resolt la sol·licitud, la secretaria efectuarà automàticament la matrícula dels crèdits
reconeguts.

La secretaria del centre notificarà la decisió a l’alumne/a lliurant-li el resguard de la
matrícula o, si és denegada, lliurant-li la resolució denegatòria. 

Si l’alumne/a no presenta la sol·licitud en la data establerta, ho podrà fer també del
15 al 31 de gener. El centre actuarà de la mateixa manera pel que fa a la resta del pro-
cediment.

Per mitjà de l’expedient que poden obtenir al web, els estudiants verificaran la for-
malització de la matrícula.

2. Els estudiants que vulguin obtenir el reconeixement de crèdits per les vies:
e) Els cursos d’idiomes moderns organitzats per organismes oficials, d’acord amb el

quadre corresponent d’equivalències establert.
Les activitats esportives organitzades per organismes oficials, d’acord amb el quadre

corresponent d’equivalències establert.
Els cursos de música superats en conservatoris oficials de música, d’acord amb el

quadre d’equivalències establert.
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h) Els reconeixements corresponents a cursos d’estiu avalats per l’Institut Joan Lluís
Vives, aprovats per la URV.

Hauran de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre del 21 de juliol al 15
d’octubre, amb els documents acreditatius corresponents.

Una vegada resolta la sol·licitud, aplicant els acords de la Comissió d’Ordenació
Acadèmica i Política Docent, la secretaria matricularà automàticament els reconeixe-
ments obtinguts.

La secretaria del centre notificarà la decisió a l’alumne/a lliurant-li el resguard de la
matrícula o, si és denegada, lliurant-li la resolució denegatòria.

Si l’alumne/a no presenta la sol·licitud en la data establerta, ho podrà fer també del
15 al 31 de gener. El centre actuarà de la mateixa manera pel que fa a la resta del pro-
cediment.

Per mitjà de l’expedient que poden consultar al web, els estudiants verificaran la
formalització de la matrícula.

3. En el cas dels estudiants que al llarg del curs 2003-04 obtinguin el coneixement
de crèdits per les vies:

c) Les activitats ofertes pels centres i departaments de la URV.
f) Les activitats d’àmbit universitari organitzades en el marc de convenis específics

entre la URV i altres institucions no universitàries (no s’inclouen els convenis de coope-
ració educativa).

i) Les activitats de formació proposades per la Comissió URV Solidària.
j) Les activitats de formació proposades pel Consell d’Estudiants de la URV.
k) Les activitats de formació proposades per l’ICE.
Les activitats específiques proposades pel Servei Lingüístic de la URV.
Les activitats específiques organitzades per l’Oficina de l’Esport de la URV.
Les activitats organitzades per altres Serveis de la URV.
Les secretaries del centre matricularan els crèdits reconeguts, automàticament,

abans del 30 de juny. Ho faran a partir de la documentació que els lliurarà l’organitza-
dor de les activitats i aplicant els acords de la COAPD, de la URV o del centre correspo-
nent, segons el cas.

Per mitjà de l’expedient que poden consultar al web, els estudiants verificaran la
formalització de la matrícula.

◆ Si hi ha activitats que l’alumne/a ha superat en cursos anteriors per aquestes vies i
que encara no ha matriculat, ho podrà fer presentant una sol·licitud a la secretaria del
centre des de l’1 de juny fins al 15 d’octubre:

- Si formalitza la matrícula abans del 20 de juliol, correspondrà a una ampliació del
curs actual.

- Si formalitza la matrícula a partir del 21 de juliol, correspondrà a una nova matri-
culació del curs següent. Com a conseqüència, tindrà la consideració d’estudiant de la
Universitat i la matrícula inclourà la taxa de despeses de matriculació i expedient i, si
s’escau, l’assegurança escolar obligatòria.

◆ Si l’alumne/a no presenta la sol·licitud en la data establerta, ho podrà fer també
del 15 al 31 de gener.

La secretaria del centre notificarà la decisió a l’alumne/a lliurant-li el resguard de la
matrícula o, si és denegada, lliurant-li la resolució denegatòria. 

La secretaria, en tots els casos, el matricularà automàticament.
4. En el cas dels estudiants que al final del curs obtinguin el reconeixement de crè-

dits lliures per la via h) Cursos realitzats a la Universitat d’Estiu de la URV, les secreta-
ries del centre matricularan els crèdits reconeguts, automàticament, abans del 15
d’octubre. Ho faran a partir de la documentació que els lliurarà el Vicerectorat de
Comunitat Universitària (SEGEU).

◆ Si hi ha activitats que l’alumne/a ha superat en cursos anteriors per aquesta via i
que encara no ha matriculat, ho podrà fer presentant una sol·licitud a la secretaria del
centre des de l’1 de juny fins al 15 d’octubre:

- Si l’alumne/a formalitza la matrícula abans del 20 de juliol, correspondrà a una
ampliació del curs actual.

- si l’alumne/a formalitza la matrícula a partir del 21 de juliol, correspondrà a una
nova matriculació del curs següent. Com a conseqüència, tindrà la consideració d’estu-
diant de la Universitat, i la matrícula inclourà la taxa de despeses de matriculació i
expedient i, si s’escau, l’assegurança escolar obligatòria.

◆ Si no la presenta en aquesta data, ho podrà fer també del 15 al 31 de gener. 
La secretaria del centre notificarà la decisió a l’alumne/a lliurant-li el resguard de la

matrícula o, si és denegada, lliurant-li la resolució denegatòria. 
La secretaria, en tots els casos, el matricularà automàticament.
Per mitjà de l’expedient que poden consultar al web, els estudiants verificaran la

formalització de la matrícula.
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5. Si l’alumne/a finalitza els estudis per reconeixement de crèdits, convalidació o
adaptació, podrà presentar la sol·licitud (en els casos que calgui) tan aviat com pugui
acreditar l’activitat o tingui la resolució corresponent:

- Si es matricula abans del 20 de juliol, correspondrà a una ampliació del curs
actual.

- Si es matricula a partir del 21 de juliol, correspondrà a una nova matriculació del
curs següent. Com a conseqüència, tindrà la consideració d’estudiant de la Universitat,
i la matrícula inclourà la taxa de despeses de matriculació i expedient i, si s’escau,
l’assegurança escolar obligatòria.

Terminis d’ajustaments, modificacions i ampliacions de matrícula
1. Sense aplicar el cost de la taxa de modificacions i ampliacions, fins a un màxim

de tres dies hàbils després d’haver efectuat la matrícula, si un estudiant vol ajustar-la,
podrà fer-ho directament per automatrícula, sempre que s’hagi matriculat el dia que té
assignat per fer-ho o dins del marge d’aquests tres dies. 

Si l’estudiant no es matricula el dia assignat o dins del marge d’aquests tres dies,
haurà de fer l’ajustament a través de la secretaria del centre.

2. Transcorreguts tres dies després d’haver presentat la matrícula, i com a màxim
fins el 20 d’octubre, els alumnes poden demanar al centre les modificacions de matrí-
cula següents:

- canvi de grup
- ampliació d’assignatures
El centre les podrà autoritzar sempre que hi hagi places vacants. Aquestes modifica-

cions comportaran l’aplicació de la taxa de modificacions i ampliacions.
3. En el període comprès entre el 16 i el 27 de febrer, i sempre que l’alumne hagi

abonat totalment la/es matrícula/es anterior/s, es podrà ampliar la matrícula en els
casos següents:

-Assignatures objecte de prerequisit, quan s’hagi superat l’assignatura origen del
prerequisit.

-Assignatures corresponents al segon quadrimestre. Si l’estudiant volgués matricu-
lar-se d’assignatures anuals, hauria de sol·licitar-ho al degà/director del centre, justifi-
cant-ho.

4. Si un alumne/a que s’ha matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar la
carrera obté el reconeixement de crèdits lliures durant aquest mateix curs, podrà dema-
nar al degà/director del centre la modificació de la matrícula per substituir alguna assig-
natura optativa/crèdit lliure per la matrícula de reconeixement, sense dret a devolució
econòmica, i abonant l’import que correspongui al reconeixement. 

Si correspon a assignatures impartides en el primer quadrimestre ho podrà fer del
15 al 31 de gener. Si s’imparteixen en el segon quadrimestre o anualment, ho podrà fer
en el període anterior o de l’1 al 30 d’abril. 

La secretaria del centre ho notificarà a l’alumne/a i li lliurarà el resguard de matrí-
cula.

Els alumnes, d’acord amb la Normativa de permanència, han de matricular-se
necessàriament d’un mínim de 30 crèdits o dels que els manquin per finalitzar els estu-
dis; per tant, amb independència que algun d’aquests crèdits pugui substituir-los més
tard per reconeixement de crèdits, en el moment de la matrícula s’han d’ajustar a la
normativa.

Matrícula d’assignatures pendents de convalidació/adaptació
Els alumnes que presenten la sol·licitud de convalidació/adaptació en els terminis pre-
vistos en la Normativa acadèmica i hagin abonat la taxa d’estudi corresponent, és pos-
sible que no tinguin resolta la sol·licitud en la data que els correspon matricular-se.

En aquest cas, es matricularan igualment en la data prevista, marcant la condició
de convalidades/adaptades en aquestes assignatures susceptibles de convalidació/
adaptació.

En el resguard de matrícula, aquestes assignatures tindran un recàrrec del 25% per a
les convalidacions i el 0% per a les adaptacions de l’import del crèdit. L’alumne/a haurà
de pagar la quantitat fixada en el termini previst, i, si no ho fa, entrarà en el procés
d’impagament.

Quan es resolgui la sol·licitud, la secretaria regularitzarà la matrícula d’ofici.
D’acord amb el contingut de la resolució, l’estudiant podrà efectuar algun ajustament,
sense aplicar-hi la taxa de modificacions i ampliacions. Si els ajustaments no estan rela-
cionats amb el resultat de la sol·licitud, s’actuarà aplicant la taxa corresponent.

Matrícula de més crèdits dels establerts en el pla d’estudi
Els plans d’estudis estableixen els crèdits necessaris per poder obtenir el títol correspo-
nent.
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Si un/a estudiant, mentre estudia, vol matricular-se d’un nombre d’assignatures que
comporti l’obtenció de més crèdits, ho podrà fer matriculant-les al mateix temps que la
resta d’assignatures.

Si un/a estudiant, en acabar la carrera i un cop realitzat el dipòsit de títol, vol cursar
altres assignatures en el marc del mateix ensenyament amb la finalitat d’aconseguir un
diploma d’especialització de pregrau o altres títols propis similars, ho podrà fer, si ho
accepta el centre. L’estudiant presentarà una sol·licitud al centre del 21 de juliol al 15
d’octubre, indicant el títol que vol obtenir i les assignatures de què es vol matricular.

Si no presenta la sol·licitud en la data establerta, ho podrà fer també del 15 al 31 de
gener. El centre actuarà de la mateixa manera pel que fa a la resta del procediment.

La secretaria del centre notificarà a l’alumne la decisió del centre i, si s’escau, el
matricularà lliurant-li el resguard de matrícula. Per a aquesta matrícula, l’alumne/a no
podrà sol·licitar beca.

Documentació 

Alumnes de primer curs o que es matriculen per primera vegada en un 
ensenyament de la URV

◆ Els estudiants hauran de lliurar la documentació següent:
- Dades bancàries per domiciliar l’import de la matrícula.
- Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere.
- Fotocòpia del DNI (passaport i/o NIE per als estrangers).
◆ Segons la via d’accés, han de presentar, a més, els documents següents:
Via 0. Alumnes provinents de les PAU (que comencin per primera vegada estudis

universitaris)
- Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.
- Original i fotocòpia del títol d’FP de segon grau o del resguard corresponent per 
als alumnes que han accedit a COU per aquesta via.
- Targeta original d’aprovació de les PAU.
Via 2. Diplomats/des, llicenciats/des, arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics o

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

nic superior 
- Certificat oficial en què constin les qualificacions corresponents al/s curs/os emès/

os per un institut públic.
- Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard corres-

ponent.
- Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.
Via 7 i 8. Alumnes que, havent estat matriculats en centres universitaris d’aquesta o

d’una altra universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció
a) Alumnes que volen continuar els mateixos estudis iniciats, sense tenir aprovats 60

crèdits a la universitat d’origen:
- Justificant d’haver abonat els drets de trasllat en el centre de procedència.
- Fotocòpia de l’expedient acadèmic amb la diligència corresponent.
(Vegeu punt 2 apartat 6.3 Trasllats d’expedient de la Normativa acadèmica.)
b) Alumnes que volen iniciar uns estudis diferents als cursats:
- Certificat acadèmic personal en què figurin les dades d’accés (excepte en el cas

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

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

- Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent (excepte en
el cas d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV).

Més grans de 25 anys
- Papereta original justificativa d’haver superat les proves.
Els alumnes amb estudis estrangers convalidats
- En el cas de convalidacions/reconeixement de crèdits de 60 o més crèdits, inde-

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

- En el cas de convalidacions/reconeixement de crèdits d’entre 1 i 59 crèdits,
s’haurà de fer la preinscripció universitària. Només si és admès per aquesta via pot for-
malitzar la matrícula.

◆ Altres situacions
- Si es matricula en un model de matrícula que té reducció, ha de justificar aquesta

situació en el moment de formalitzar-la.
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- Si presenta sol·licitud de beca, ha de presentar l’imprès emplenat degudament
amb els justificants requerits, i/o l’acreditació corresponent.

- Si presenta sol·licitud de convalidació/adaptació, ha de presentar l’imprès emple-
nat degudament amb els justificants corresponents.

Alumnes a partir de segon curs

Aquests estudiants, que es matricularan directament i ho podran fer des de fora de les
instal·lacions de la URV, en principi no han de lliurar cap documentació. Només cal
que presentin la justificació corresponent si es troben en alguna de les situacions
següents:

- Si es matriculen en un model de matrícula que té reducció. No obstant això, si en
els arxius de la URV consten els documents acreditatius de la resolució amb vigència
per al curs 2003-04, en la mesura que sigui possible, la informació ja constarà, automà-
ticament, abans de la data en què l’estudiant es matriculi. 

- Si presenten sol·licitud de beca.
- Si presenten sol·licitud de convalidació/adaptació.
Els alumnes presentaran la documentació abans del dia assignat per a la matrícula i, si

no ho fan, tenen deu dies naturals després d’haver-la realitzat. Transcorregut aquest ter-
mini, es procedirà d’ofici a regularitzar la matrícula, amb els efectes que corresponguin.

ASPECTES ECONÒMICS

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

decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la prestació de ser-
veis acadèmics universitaris per al curs 2003-04, o en altres normatives legals. Pel que
fa a ensenyaments propis, el Consell Social de la Universitat aprovarà els preus corres-
ponents i les deduccions, si s’escau.

◆ L’import que hauran d’abonar els alumnes serà, bàsicament, el resultat de sumar
els conceptes següents, segons el que estableixi l’esmentat decret:

- l’import resultant en funció del nombre de crèdits de què l’alumne es matriculi, el
caràcter experimental de l’ensenyament i el factor de repetició

- taxes administratives
- assegurança escolar, si s’escau
- serveis voluntaris, si s’escau
◆ Els alumnes que es matriculin en algun dels models de matrícula subjecta a

exempció han de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la matrícula
dins del període oficial establert pel centre i no poden avançar-la o endarrerir-la per
aconseguir un estatus més beneficiós que podrien obtenir de dret.

◆ La Gerència serà, per delegació del rector, l’òrgan competent per resoldre totes les
qüestions relatives a l’aplicació i interpretació d’aquest apartat (Aspectes econòmics),
així com per fer-ne una excepció, si s’escau.

Efectes econòmics per als alumnes becaris de règim general
Els alumnes que presentin la sol·licitud/credencial de beca hauran de:

a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitants de beca.
b) Pagar les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del

termini marcat pel resguard de matrícula.
c) Emplenar correctament el model de matrícula corresponent que la Universitat

aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família nom-
brosa, etc.) i adjuntar, si cal, els justificants corresponents. Si no ho fa, en el cas de
denegar-li la beca, l’alumne/a no podrà gaudir dels beneficis corresponents.

Si un alumne/a no ha presentat la beca abans o en el moment de matricular-se,
podrà fer-ho fins al 31 d’octubre al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants. En aquest
cas, una vegada revisada, si compleix els requisits, se li regularitzarà la matrícula
d’ofici.

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

Efectes econòmics per als alumnes pendents de ser admesos en un altre 
ensenyament

Als estudiants que es troben en alguna d’aquestes situacions:
- reassignació en una universitat pública,
- pendent de resolució d’una sol·licitud de trasllat d’expedient presentada en una

altra universitat pública, se’ls aplicarà el concepte de condicionalitat de la matrícula.
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En el moment de matricular-se hauran de:
a) Indicar obligatòriament aquesta condició.
b) Pagar les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del

termini marcat pel resguard de matrícula. Si no ho fan, entraran en el procés d’impaga-
ment amb la corresponent pèrdua de la condicionalitat.

d) Emplenar correctament el model de matrícula corresponent que la Universitat
dictarà en cas que la reassignació o el trasllat sigui desestimat (ordinària, família nom-
brosa, etc.), i adjuntar, si cal, els justificants corresponents.

Una vegada resolta la situació d’admissió o no, i sempre abans del 20 d’octubre,
l’alumne/a haurà d’anul·lar la matrícula condicional o formalitzar la definitiva, abonant
els preus públics corresponents. Si no ho fa, el centre anul·larà la matrícula d’ofici
abans del 31 d’octubre.

Si la reassignació és únicament entre ensenyaments de la URV, no cal efectuar la
matrícula condicional, atès que es procedirà al traspàs dels imports pagats en l’ense-
nyament inicial.

Models de matrícula
Amb independència de la condicionalitat de la matrícula o no, l’estudiant, en el
moment de formalitzar-la, ha d’indicar quin model li correspon, que es prendrà com a
referència per a tot el curs acadèmic.

Els models de matrícula són:
Ordinària. L’alumne/a pagarà íntegrament els preus establerts oficialment en el

decret de la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis acadèmics universi-
taris.

Família nombrosa de primera categoria, o família nombrosa de segona categoria o
d’honor. L’alumne/a està exempt de pagar el 50% o el 100%, respectivament, dels
preus públics en concepte de serveis acadèmics, incloses les taxes administratives, esta-
blerts en el mateix decret.

Aquest model de matrícula beneficia estudiants espanyols i andorrans:
◆ Els alumnes espanyols amb família nombrosa de primera categoria hauran de pre-

sentar, en el moment de formalitzar la matrícula, l’original i una fotocòpia del títol de
família nombrosa vigent. Els de segona categoria o d’honor hauran de presentar l’origi-
nal i una fotocòpia del títol de família nombrosa vigent o l’original i una fotocòpia del
carnet de família nombrosa vigent, acompanyats del DNI.

◆ Els alumnes andorrans hauran de presentar l’informe social expedit pel Ministeri
de Benestar del Govern andorrà.

Si en la data proposada el títol de família nombrosa s’està tramitant, podran obtenir-
se els beneficis corresponents acreditant la sol·licitud del títol esmentat, acompanyada
d’una declaració jurada de la categoria que s’ha sol·licitat. Quan l’estudiant disposi del
document justificatiu, haurà de presentar-lo a la secretaria del centre. Els alumnes
majors de 21 anys que vulguin acollir-se al benefici de família nombrosa hauran de pre-
sentar el document que acrediti que el títol esmentat està en tramitació.

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

- certificacions acadèmiques
- estudi de convalidacions/adaptacions
- trasllat d’expedient
- expedició de títols acadèmics
Els estudiants estrangers, si volen acollir-se a aquest model de matrícula, hauran de

presentar també el títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar i
Família. Si aquest document està en procés de tramitació, es matricularan amb el model
de matrícula ordinària i, si s’escau, posteriorment es regularitzarà la matrícula.

Matrícula d’honor global a COU, amb un mínim de quatre excel·lents i notables en
la resta de qualificacions, o amb matrícula d’honor al batxillerat o premi extraordinari
en el batxillerat. L’alumne/a està exempt de pagar el 100% dels preus públics dels ser-
veis acadèmics. Aquest model està limitat a l’alumne/a que es matricula a primer curs
per primera vegada.

Per acollir-se a aquest model, l’alumne/a ha d’aportar, en el moment de matricular-
se, una fotocòpia confrontada de les qualificacions feta per la secretaria.

Ajuts de matrícula

Personal URV

Té efectes per al 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.
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En aquests supòsits l’alumne/a està exempt de pagar el 100% dels preus públics en
concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures, si es matricula per primera
vegada, a un centre integrat de la URV.

També tindrà dret a l’exempció:
- Si els estudis seguits no estan implantats a la URV.
- Si no ha pogut ser admès a la URV per la qualificació exigida.
Ha d’aportar el certificat original corresponent que acrediti aquesta condició dins el

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

Si l’alumne/a es matricula en un centre adscrit a la URV, a instància de l’interessat,
es retornarà el percentatge sobre el preu públic que rep la Universitat. Haurà d’adjuntar
a la petició una certificació emesa pel Servei de Recursos Humans i Organització sobre
la seva condició.

Personal d’altres universitats públiques catalanes

Té efectes per al personal d’altres universitats catalanes i fills menors de 25 anys.
L’alumne/a està exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis

acadèmics de totes les assignatures, si s’hi matricula per primera vegada. Ha d’aportar
el certificat original corresponent que acrediti aquesta condició, dins el període oficial
de matriculació, emès per la seva universitat, d’acord amb el model establert. 

Altres exempcions
Víctimes del terrorisme. L’alumne/a està exempt de pagar el 100% dels preus públics en
concepte de serveis acadèmics, establerts en el mateix decret, incloses les taxes admi-
nistratives. Haurà de portar l’original i una fotocòpia del llibre de família on consta el
titular que té el reconeixement civil a les víctimes del terrorisme i, si s’escau, una foto-
còpia de la persona que sol·licita l’exempció.

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

- certificacions acadèmiques
- estudi de convalidacions/adaptacions
- trasllat d’expedient
- expedició de títols acadèmics

Deduccions
1. Els alumnes que han obtingut la qualificació de matrícula d’honor en assignatu-

res de la mateixa carrera, cursades a la mateixa universitat en el curs immediatament
anterior, tenen una deducció parcial del servei acadèmic (tants crèdits com crèdits amb
matrícula d’honor hagin obtingut del mateix ensenyament). Es tindrà en compte el
model de matrícula aplicat en el curs en què s’ha obtingut la matrícula d’honor.

2. Els alumnes que es matriculin d’assignatures convalidades i/o reconeixement de
crèdits hauran d’abonar el 25% del preu establert en el decret de preus públics. En el
cas dels reconeixements de crèdits de les vies previstes en els punts 3 i 4 de l’apartat
Terminis de sol·licitud/matrícula de reconeixement de crèdits (RC), estaran exempts de
pagar el preu establert en el decret de preus públics.

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

4. Els alumnes que es matriculin d’assignatures sense escolaritat amb dret a examen
a causa de l’extinció del pla d’estudis abonaran el 25% del preu establert en el decret
de preus públics. Si s’ofereix a l’estudiant un sistema de tutories o docència alternativa,
n’abonarà l’import íntegre.

Modalitats de pagament

Matrícula
El pagament de l’import de la matrícula (crèdits i despeses de matriculació i expedient
acadèmic) es farà per domiciliació bancària. En el moment de formalitzar la matrícula,
l’estudiant indicarà les dades bancàries on es carregaran el/s rebut/s generat/s. Si hi ha
circumstàncies que li impedeixin de domiciliar el pagament de la matrícula, les expo-
sarà a la secretaria del centre.

Qualsevol altra modalitat de pagament que l’alumne/a utilitzi es considerarà nul·la
i, per tant, la matrícula impagada, amb els efectes que se’n derivin. 

Taxes
L’import de les taxes (certificats, expedició de títol, etc.) haurà d’abonar-se en efectiu, pre-
sentant el resguard facilitat per la Secretaria del Centre a una entitat bancària col·labora-
dora, segons la referència i el termini que recull el mateix imprès (set dies a partir de
l’expedició de la taxa).
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El resguard de l’alumne, segellat per l’entitat bancària i amb la ràfega corresponent,
s’haurà de presentar en el moment de recollir el document a la secretaria.

Qualsevol altra modalitat de pagament que l’alumne/a utilitzi es considerarà nul·la
i, per tant, la matrícula impagada, amb els efectes que se’n derivin.

Formes de pagament
En el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne/a podrà triar entre el pagament únic
o el pagament fraccionat.

Pagament únic 

L’alumne/a paga d’un sol cop l’import íntegre de la matrícula.

Pagament fraccionat

L’alumne/a pot fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis d’imports simi-
lars. El primer s’ha d’abonar en els set dies següents després de formalitzar la matrícula,
i el segon, durant la primera quinzena de desembre, abans del 15 de desembre (primera
quinzena de maig, si els ensenyaments comencen al febrer).

Es podrà aplicar el pagament fraccionat sempre que l’import total que l’alumne/a ha
de pagar pels crèdits matriculats sigui superior a 150,25 euros.

Finançament fraccionat (mensualitats)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) posa en marxa uns
préstecs i ajuts per als estudiants universitaris.

L’adreça de la pàgina web on es poden connectar per obtenir-ne més informació és
la següent: http://agaur.gencat.net/fraccionament

Recàrrecs
1. Factor de repetició. Si un alumne/a es matricula per segon cop d’un crèdit,

l’import d’aquest crèdit s’incrementarà en un 30%. Si se’n matricula per tercera vegada
o més, l’increment serà del 50%.

2. Impagaments. Si un alumne/a no abona els imports corresponents en la data pre-
vista, haurà de pagar un increment de 30,05 euros per cada rebut impagat per compen-
sar les despeses que comporta la gestió d’impagaments. Si l’impagament correspon a
una quantitat inferior als 30,05 euros, el recàrrec que se li aplicarà serà del 10% de
l’import impagat.

Si després d’haver efectuat la suspensió dels efectes de la matrícula per impaga-
ment, un estudiant demana de deixar activa la matrícula novament, dins el mateix curs,
i la petició es resolt favorablement, haurà d’abonar 30,05 euros addicionals a les quan-
titats pendents.

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

Taxes administratives
◆ S’aplicarà una taxa per la gestió de matriculació i expedient acadèmic per cada

període de matrícula quadrimestral o anual, en el moment de formalitzar la matrícula.
◆ S’aplicarà una taxa en el moment d’efectuar la/les modificació/ons i/o ampliació/

ons parcials de matrícula amb les excepcions següents:
- matrícula de reconeixement de crèdits
- canvis entre models/tipus de matrícula
- regularització de les matrícules condicionals per adaptació o convalidació
- ajustaments en la matrícula (màxim tres dies després d’haver-la realitzat)
- ampliació d’assignatures de crèdits lliures d’Intercampus
◆ El Decret de la Generalitat de Catalunya, pel qual es marquen els preus de la pres-

tació de serveis acadèmics, fixa els imports per a l’expedició de certificacions acadèmi-
ques, trasllat d’expedients acadèmics i estudi de sol·licituds de convalidació o
d’adaptació. 

Anul·lacions de matrícula
No es podran fer anul·lacions parcials de la matrícula.

Els alumnes de primer curs als quals s’ha anul·lat la matrícula perden la plaça al
centre. Per reiniciar novament aquells estudis han de tornar a obtenir plaça mitjançant
la preinscripció oficial. L’anul·lació de la matrícula de primer curs comporta la devolu-
ció de la documentació acadèmica presentada per l’alumne.
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Sense devolució de l’import de matrícula

Els alumnes poden demanar al centre per motius personals l’anul·lació total de la
sol·licitud de matrícula del 16 al 31 de desembre (del 16 al 31 de maig, en el cas de
l’ensenyament d’Enologia). 

Els efectes econòmics d’aquesta anul·lació suposaran, en general, la no-devolució
dels imports pagats per la matrícula. Això no obstant, quan en cursos posteriors l’estudi-
ant vulgui reprendre estudis no haurà de pagar el recàrrec de matrícula per repetició
d’assignatures.

Pel que fa als efectes acadèmics, a aquests estudiants no se’ls aplicarà la Normativa
de permanència i no se’ls inclourà a les actes d’examen.

Amb devolució de l’import de matrícula

Els alumnes o els seus representants poden demanar al centre l’anul·lació total de la
matrícula i la devolució de l’import abonat presentant la sol·licitud fins al 31 de desem-
bre (31 de maig, en el cas de l’ensenyament d’Enologia), excepte les taxes de matrícula
de secretaria i, si s’escau, els serveis voluntaris, pels motius següents:

a) Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat
mèdic oficial en què ha de constar la data de l’inici de la malaltia i el període previst de
convalescència.

b) Defunció de l’alumne/a.
Si es presenten les sol·licituds de devolució fora d’aquest termini, el Vicerectorat de

Docència i Noves Tecnologies estudiarà el cas i, en funció de les circumstàncies expo-
sades, el resoldrà.

Suspensió temporal dels efectes de la matrícula
No es podran fer suspensions parcials de la matrícula.

Els alumnes de primer curs afectats per la suspensió temporal dels efectes de la
matrícula perden la plaça al centre. Per reiniciar novament aquells estudis han de tornar
a obtenir plaça mitjançant la preinscripció oficial. La suspensió de la matrícula de pri-
mer comporta la devolució de la documentació acadèmica presentada per l’alumne/a.

◆ Als alumnes que, després de reclamar-los els rebuts impagats corresponents, con-
tinuïn figurant com a deutors, se’ls aplicarà la suspensió temporal dels efectes de matrí-
cula.

Els efectes econòmics d’aquesta suspensió comporten que figuraran com a deutors
a la Universitat.

Pel que fa als efectes acadèmics, no se’ls aplicarà la Normativa de permanència i no
s’inclouran a les actes d’examen.

◆ No obstant això, si després d’haver efectuat la suspensió temporal, l’estudiant,
dins del mateix curs, vol regularitzar el deute, haurà de presentar una sol·licitud adre-
çada al gerent de la Universitat. Si la petició es resol favorablement, l’estudiant abonarà
el deute i recuperarà els drets suspesos.

Serveis universitaris extraacadèmics

Assegurança escolar voluntària

Tots els alumnes, inclosos els menors de 28 anys, poden subscriure en el moment de la
matrícula la pòlissa d’assegurança (més informació a la secretaria del centre/documen-
tació de matrícula). La renúncia a la pòlissa no suposa la devolució de l’import pagat.
Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

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

L’import actual és de 10,52 euros.

Servei d’Esport

Es pot efectuar el pagament per fer-se soci mitjançant la matrícula o bé adreçant-se
directament a l’Oficina de l’Esport (av. d’Andorra, s/n).

Si voluntàriament s’ha seleccionat el Servei d’Esports, la renúncia no es tradueix en
la devolució de la taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrí-
cula.

L’import actual és de 12 euros.

Solidaritat

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

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

Els alumnes, en el moment de formalitzar la matrícula, poden manifestar la voluntat
de col·laborar-hi amb una aportació de 6 euros addicionals a l’import de la matrícula.

NORMATIVA DE CONFIGURACIÓ DE L’OFERTA DE CRÈDITS
DE LLIURE ELECCIÓ (1r I 2n CICLE). CURS 2003-04

Les novetats acadèmiques que s’implanten aquest curs signifiquen un canvi important
en l’estratègia de la configuració de l’oferta de crèdits lliures, que fins ara obeïa a altres
objectius.

S’hi ha d’afegir també la nova orientació que es dóna a les assignatures extracurri-
culars que seran proposades pels centres, d’acord amb els departaments, seguint uns
objectius formatius concrets. També podran ser de caràcter general i les organitzarà la
URV.

Al mateix temps, el volum important d’activitats que s’estan organitzant anualment i
els problemes que sovint es produeixen fan necessari que la normativa s’apliqui amb
rigor, i que es millori en general la gestió del procés.

En la mateixa línia les diferents unitats organitzadores cal que estableixin també cri-
teris interns a l’hora d’aprovar l’oferta, que signifiquin una millora de la qualitat de les
activitats ofertes i una certa selecció.

OBTENCIÓ DELS CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

Els alumnes poden obtenir el nombre de crèdits previstos en el pla d’estudis com a crè-
dits de lliure elecció a través de:

◆ Les assignatures troncals, obligatòries i optatives dels ensenyaments de la URV,
que hagin estat ofertes i adreçades al seu ensenyament. 

◆ Les assignatures extracurriculars que proposi/organitzi la URV amb caràcter gene-
ral. 

◆ Les assignatures extracurriculars recomanades pel centre com a complements de
preparació a través dels processos de tutoria.

◆ Les assignatures extracurriculars que, junt amb itineraris d’optatives definits, per-
metin a l’alumne/a obtenir un diploma d’especialització de pregrau ofert explícitament
pel centre.

◆ Les assignatures cursades en altres universitats dins del conveni amb l’Institut Joan
Lluís Vives o el programa Intercampus d’Administració Oberta. 

◆ Les assignatures, o cursos o altres activitats complementàries de formació suscep-
tibles de ser reconegudes.

Proposta de l’oferta d’assignatures de lliure elecció

Curriculars

Els centres poden determinar, abans del 30 d’abril, si assignatures activades aquell curs
dels plans d’estudis que tenen adscrits, les ofereixen com a crèdits de lliure elecció per
a alumnes d’altres ensenyaments, amb les restriccions que se’ls aplicaran, i el nombre
de places que ofereixen, que no podrà ser inferior a 10.

Al mateix temps, el centre estudiarà la conveniència d’oferir les assignatures genèri-
cament o sols adreçades a uns centres o ensenyaments en concret. Caldrà que tingui en
compte que l’assignatura oferta no pot estar inclosa en el pla d’estudis al qual s’adreça.

El centre, a l’hora d’establir el nombre de places ofertades, ha de fixar adequada-
ment el nombre màxim d’alumnes que pot admetre.

Tenint en compte els greuges que es poden ocasionar als alumnes, una vegada
donada difusió de l’oferta, no s’autoritzaran modificacions.

L’oferta pot incloure les assignatures que constin en l’itinerari a primer curs pel seu
caràcter introductor i bàsic i optatives activades, amb les úniques excepcions que fixin
els centres. Ha d’incloure, també, les assignatures que integren els complements de for-
mació exigits per accedir al segon cicle.

En el cas que l’oferta vagi adreçada a alumnes d’altres ensenyaments no adscrits al
centre, el degà/ana o director/a del centre oferent la trametrà, en el període de l’1 al 15
de maig, als degans o directors corresponents, per tal que informin sobre la convenièn-
cia o no que les assignatures s’adrecin als seus alumnes. En funció de l’informe obtin-
gut, s’adequarà l’oferta. En el cas que el 31 de maig no s’hagi rebut l’informe,
s’entendrà que no hi cap inconvenient a acceptar la proposta.

Les assignatures que han estat acceptades pels centres en cursos anteriors, si en
aquest curs s’ofereixen de nou, es consideraran automàticament autoritzades.
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Extracurriculars

1. La Universitat pot proposar/organitzar, si s’escau, assignatures extracurriculars de
caràcter general. 

2. Els centres proposen les assignatures extracurriculars que recomanen per cobrir
els objectius previstos. Per tant,

◆ Han de definir prèviament, si s’escau, les assignatures corresponents als comple-
ments de preparació a través dels processos de tutoria, que l’estudiant cursarà.

◆ Una vegada definits els itineraris que permetin als alumnes obtenir un diploma
d’especialització de pregrau, proposaran les assignatures extracurriculars que comple-
taran les optatives contingudes al pla d’estudis.

La proposta d’assignatures extracurriculars s’ha de presentar en el mateix ter-
mini que la proposta d’itineraris de cada centre del curs 2003-04 i s’ha d’aprovar, si
s’escau, al mateix temps. Se n’ha de determinar els continguts, el nombre de crè-
dits, les restriccions de matrícula, els mecanismes d’avaluació i el professorat res-
ponsable. 

Aquestes assignatures han de tenir, amb caràcter general, 4,5 o 6 crèdits. Han de
tenir l’acceptació de la càrrega lectiva del departament corresponent.

Tenint en compte els greuges que es poden ocasionar als alumnes, una vegada
difosa l’oferta, no s’autoritzen modificacions.

Difusió de l’oferta

 Abans del 30 de juny, la Universitat i els centres han de fer pública al web la relació
d’assignatures curriculars i extracurriculars que ofereixin als alumnes, incloent-hi
l’horari previst i el lloc de realització.

A partir del mes de juliol, els alumnes l’han de poder consultar a través del web i es
prepararà informàticament el procés de matriculació.

Proposta de l’oferta d’activitats que cal reconèixer
La Normativa acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili estableix la possibilitat que
determinades activitats de formació puguin considerar-se acreditables, a través del
reconeixement de crèdits, com a crèdit de lliure elecció en els ensenyaments impartits
a la Universitat Rovira i Virgili.

Consideracions generals

En la proposta de l’activitat, cal que es tingui en compte que:
◆ Per poder tramitar sol·licituds de reconeixement al Vicerectorat, cada unitat orga-

nitzadora haurà d’haver aprovat prèviament criteris interns d’acceptació de propostes, i
aplicar-los abans d’aprovar-los.

◆ Les activitats han d’estar aprovades pel Vicerectorat abans d’iniciar-se.
◆ La Universitat ha de determinar el valor en crèdits de les activitats que es puguin

realitzar d’acord amb l’equivalència mínima de 10h/ 1 crèdit. No es poden comptabilit-
zar els períodes destinats al lliurament de material o descans.

◆ No es poden reconèixer activitats per menys d’1,5 crèdits. El nombre de crèdits
que cal reconèixer s’ha de fer en números enters o decimals amb la limitació de 0,5 i
fins un màxim de 3 crèdits (1,5, 2, 2,5, 3), atenent que un nombre superior de crèdits
alteraria la docència establerta.

◆ Les activitats han de tenir forçosament una avaluació que no es comptabilitzarà
dins de l’horari. No s’admetran si només preveuen assistència.

◆ Les activitats s’han de dur a terme entre els mesos d’octubre a maig, llevat en el
cas de cursos corresponents a Universitat d’Estiu. En el cas de cursos preparatoris per
als estudiants de nou accés, es podran programar en altres dates.

◆ Per tal que els alumnes puguin disposar a l’inici dels quadrimestres de l’oferta
d’activitats i fer la planificació oportuna, la proposta de les activitats s’ha d’ajustar als
terminis establerts.

◆ S’ha de nomenar una persona responsable de controlar l’assistència i els requisits
d’avaluació que corresponguin. 

En les activitats generades pels centres i departaments de la URV, el professor/a res-
ponsable serà, preferiblement, el director/a o coordinador/a de l’activitat. 

En la resta d’activitats, sempre que sigui possible, es designarà com a persona res-
ponsable un professor/a de la URV.

◆ Les activitats que han estat programades amb anterioritat han de mantenir les
mateixes característiques, inclosa la denominació i el nombre de crèdits. En el cas que
algunes tinguin un nombre de crèdits fora de la banda d’1,5-3 crèdits, no es podran
repetir.

◆ Una vegada aprovades les activitats, no s’admetran modificacions posteriors.
◆ Per a una supervisió millor del que està establert a la Normativa i assegurar una

unitat de gestió, que permeti fàcilment a les secretaries de centre poder acceptar i
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matricular el reconeixement, el procés d’inscripció de les activitats ha de realitzar-se a
través del procediment informàtic establert.

◆ Els organitzadors de les activitats n’han de fer un seguiment acurat del desenvolu-
pament, i haurien de comprovar que els estudiants que s’hi han inscrit reben informa-
ció puntual de les incidències que s’hi produeixen.

◆ El desenvolupament irregular d’alguna de les activitats pot comportar la demanda
d’un informe. En funció dels fets exposats per l’organització, s’actuarà.

Proposta d’activitats per les vies:

c) activitats ofertes per centres i departaments de la URV 
i) activitats de formació proposades per la Comissió URV 
j) activitats de formació proposades per l’Oficina de l’Estudiant de la URV 
k) activitats de formació proposades per l’ICE
- activitats específiques proposades pel Servei Lingüístic
- activitats organitzades per l’Oficina de l’Esport de la URV
- activitats organitzades per altres serveis de la URV 
Els organitzadors d’activitats c) i k) han de configurar el programa de l’activitat i

n’han d’elaborar una proposta inicial que trametran als degans o directors dels centres
competents en els ensenyaments potencialment interessats.

Les activitats que han estat acceptades pels centres en cursos anteriors, si en aquest
curs són organitzades de nou, es consideraran automàticament autoritzades.

Les activitats a reconèixer c), i), j) i k) s’han de programar en els períodes següents:
1. Les que es desenvolupin entre octubre i gener han de ser sol·licitades per l’orga-

nitzador al Vicerectorat (totes) i centres (c i k) entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre,
i aprovades pels centres corresponents abans del 31 d’octubre. Si en aquesta data no
s’ha rebut resposta, s’entendrà que és acceptada.

Aquelles propostes que arribin després del 15 d’octubre seran desestimades pel
Vicerectorat i pels centres.

2. Les que es desenvolupin entre febrer i maig han de ser sol·licitades per l’organit-
zador al Vicerectorat (totes) i centres (c i k) de l’1 al 31 de gener, i aprovades pel centre
corresponent abans del 15 de febrer. Si en aquesta data no s’ha rebut resposta, s’enten-
drà que és acceptada.

Aquelles propostes que arribin després del 31 de gener seran desestimades pel Vice-
rectorat i pels centres.

Els organitzadors han de lliurar una fitxa al Vicerectorat de Docència i Noves Tecno-
logies (SGAE) (totes) i als centres (c i k) corresponents. Una vegada revisada pel Vice-
rectorat, si hi ha algun desajust respecte a la Normativa vigent, es comunicarà a
l’organitzador en el termini màxim de 15 dies després d’haver rebut la fitxa.

Una vegada hagi estat aprovada l’oferta d’activitats a reconèixer de cada període, i
hagin rebut les respostes dels centres corresponents, com a màxim el 31 d’octubre i el
15 de febrer, els organitzadors de les activitats (c i k) ho hauran de comunicar al Vice-
rectorat de Docència i Noves Tecnologies (SGAE). Es trametrà la fitxa amb tota la infor-
mació que s’hi detalla i s’hi faran constar definitivament els ensenyaments als quals
s’adreça. 

A partir d’aquell moment totes les activitats seran codificades pel Servei de Gestió
Acadèmica i Estudiants i a través d’un resum es difondran en el web de la URV. 

Per altra banda, els organitzadors hauran d’ampliar la informació de l’activitat i
divulgar-la pel mateix sistema. A continuació, es podran començar a fer les inscripci-
ons.

h) Universitat d’Estiu de la URV 
◆ Una vegada aprovada l’organització dels cursos de la Universitat d’Estiu de la

URV, la vicerectora de Comunitat Universitària traslladarà l’oferta a la vicerectora de
Docència i Noves Tecnologies com a màxim el 31 de març.

◆ En l’oferta s’ha de fer constar:
- La denominació del curs.
- El nombre de crèdits a reconèixer (d’1,5 a 3).
- En el cas que el curs s’hagi ja activat altres edicions, el codi.
◆ L’oferta l’ha de ratificar la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent.
◆ L’SGAE codifica els nous cursos i en fa difusió al web de la URV.
◆ El Servei de Gestió de l’Extensió Universitària n’ha de fer les inscripcions.
Cursos d’estiu avalats per l’Institut Joan Lluís Vives 
Una vegada rebuda la proposta general de cursos d’estiu oferts per l’Institut Joan

Lluís Vives, la vicerectora de Docència i Noves Tecnologies, d’acord amb la vicerectora
de Comunitat Universitària, proposarà quins cursos són susceptibles de reconeixement,
tenint en compte les normatives internes de la URV.

Núm. 1Full Oficial 36 / Consell de Govern de 29 de maig de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003152

◆ En els quadres-resum facilitats per l’Institut Joan Lluís Vives es plasmarà la pro-
posta, que serà portada a tràmit d’aprovació a la Comissió d’Ordenació Acadèmica i
Política Docent.

◆ Una vegada aprovada, serà comunicada a la vicerectora de Comunitat Università-
ria, als centres de la URV i a l’Institut Joan Lluís Vives.

f) Activitats de nivell universitari organitzades en el marc de convenis entre la URV i
altres institucions no universitàries (no s’hi inclouen els convenis de cooperació educa-
tiva) 

El conveni específic signat per la institució estableix la possibilitat que les activitats
de formació que s’hi organitzin puguin considerar-se com a acreditables, a través del
reconeixement de crèdits, com a crèdit de lliure elecció en els ensenyaments impartits
a la URV.

L’organitzador ha de trametre la informació necessària sobre les activitats proposa-
des en el format de fitxa establert al Vicerectorat de Docència i Noves Tecnologies
(SGAE) en els períodes següents:

1. Les que es duguin a terme entre octubre i gener han de ser sol·licitades abans del
31 d’octubre. 

2. Les que es duguin a terme entre febrer i maig han de ser sol·licitades abans del 15
de febrer. 

Aquelles propostes que arribin després dels terminis fixats seran desestimades.
La URV ha d’avaluar i determinar quines activitats de les proposades s’aproven a

l’efecte del reconeixement i l’acord s’ha de comunicar a l’organitzador.
La difusió de l’activitat va a càrrec de l’organitzador, sens perjudici que la URV en

faci publicitat d’un resum a través de la seva pàgina web.
A continuació l’organitzador pot començar a fer les inscripcions.

Gestió administrativa

Quan els alumnes, en el moment de realitzar la inscripció de les activitats, marquen que
volen el reconeixement de crèdits, autoritzen implícitament la secretaria del centre a realit-
zar la matrícula automàtica dels crèdits corresponents, sempre que s’hagi superat l’activitat.

En el moment de la inscripció, l’organitzador, si així ho considera, pot inscriure en
l’activitat qualsevol estudiant, sempre que se l’informi per escrit que només en podran
formalitzar el reconeixement els alumnes que cursin alguns dels ensenyaments dels
quals s’ha rebut informe favorable del centre corresponent. 

Finalitzada l’activitat, i avaluada satisfactòriament, l’organitzador ha de lliurar als
alumnes inscrits que l’han superada un document acreditatiu. En el document acredita-
tiu, junt amb la denominació de l’activitat, s’ha de fer constar el codi assignat. En
l’anvers del document s’ha d’informar els alumnes de les condicions de la matrícula.

Per tal d’agilitar el procés de matrícula del reconeixement de crèdits, caldrà, a més,
que es faci tramesa d’una relació amb els alumnes inscrits, on constin les qualificacions
obtingudes, a les secretaries del centre a què pertanyin acompanyant-hi la còpia de tots
els documents acreditatius que s’entregaran als alumnes.

Control econòmic

c) Centres i departaments
El preu de la inscripció als cursos organitzats per centres i departaments ha d’incloure

l’import de la matrícula dels RC, que ha de fer l’estudiant.
Quan formalitzi la matrícula dels RC, l’estudiant no caldrà que aboni el percentatge

establert.
En finalitzar el període d’inscripció d’alumnes a les activitats susceptibles de ser

reconegudes, l’organitzador haurà de lliurar al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants
una relació dels alumnes de la URV inscrits, acompanyada d’un resum dels ingressos
obtinguts, que trametrà al mateix temps al Servei de Recursos Econòmics. La totalitat de
l’import recaptat ha de ser ingressat en compte corrent.

L’organització ha d’abonar a la URV el 100% de l’import del preu del crèdit corres-
ponent a l’experimentalitat 1, d’acord amb el Decret de preus públics vigent.

Contra la partida pressupostària associada a l’activitat s’hi poden carregar les despe-
ses corresponents. Així mateix es pot sol·licitar, d’acord amb les Bases d’execució del
pressupost, fons a justificar per despeses que es corresponguin amb el que preveuen els
fons de funcionament, justificant les despeses posteriorment al Servei de Recursos Eco-
nòmics.

Contra l’import disponible no es poden imputar en cap cas despeses corresponents
a personal d’administració i serveis de la URV.

En el cas que la gestió de l’activitat requereixi alguna dedicació extraordinària per
part del PAS de la URV, el centre/departament organitzador trametrà a la Gerència una
sol·licitud d’autorització de dedicació extraordinària, en què indicarà el nombre d’hores
sol·licitades i la partida pressupostària corresponent a l’activitat, contra la qual s’imputarà
la liquidació en nòmina d’aquestes hores, en cas que se’n consideri l’autorització.
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h) Universitat d’Estiu de la URV
El preu de la inscripció a la Universitat d’Estiu URV inclou l’import de la matrícula

dels RC que ha de fer l’estudiant.
Quan formalitzi la matrícula de l’RC, l’estudiant no caldrà que aboni el percentatge

establert.
L’organització no ha de liquidar aquests imports.
i) i j) Comissió URV Solidària i Oficina de l’Estudiant
El preu de la inscripció en cursos organitzats per la Comissió URV Solidària i l’Ofi-

cina de l’Estudiant inclou l’import de la matrícula dels RC que ha de fer l’estudiant.
Quan formalitzi la matrícula de l’RC, l’estudiant no caldrà que aboni el percentatge

establert.
En finalitzar el període d’inscripció d’alumnes a les activitats susceptibles de ser

reconegudes, l’organitzador ha de lliurar al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants
una relació dels alumnes de la URV inscrits, acompanyada d’un resum dels ingressos
obtinguts, que trametrà al mateix temps al Servei de Recursos Econòmics. La totalitat de
l’import recaptat ha de ser ingressada en compte corrent.

L’organització ha d’abonar a la URV el 25 % de l’import del preu del crèdit corres-
ponent a l’experimentalitat 1, d’acord amb al Decret de preus públics vigent.

k) ICE, Servei Lingüístic de la URV, Oficina de l’Estudiant, Altres serveis
El preu de la inscripció als cursos organitzats per l’ICE, el Servei Lingüístic, l’Oficina

de l’Esport i d’altres serveis de la URV inclou l’import de la matrícula de l’RC, que ha
de fer l’estudiant.

Quan formalitzi la matrícula de l’RC, l’estudiant no caldrà que aboni el percentatge
establert.

L’organització ha d’abonar a la URV el 25% de l’import del preu del crèdit corres-
ponent a l’experimentalitat 1, d’acord amb el Decret de preus públics vigent.

f) Convenis entre la URV i altres institucions no universitàries
El preu de la inscripció als cursos organitzats per institucions, després de signar el

conveni específic, inclou l’import de la matrícula de l’RC, que ha de fer l’estudiant.
Quan formalitzi la matrícula de l’RC, l’estudiant no caldrà que aboni el percentatge

establert.
En finalitzar el període d’inscripció d’alumnes a les activitats susceptibles de ser

reconegudes, l’organitzador ha de lliurar al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants
una relació dels alumnes de la URV inscrits, acompanyada d’un resum dels ingressos
obtinguts, que trametrà al mateix temps al Servei de Recursos Econòmics. La totalitat de
l’import recaptat ha de ser ingressada en compte corrent.

L’organització ha d’abonar a la URV el 100% de l’import del preu del crèdit corres-
ponent a l’experimentalitat 1, d’acord amb el Decret de preus públics vigent.

2  S’aprova la creació de l’Escola de Doctorat.

MEMÒRIA DE CREACIÓ DE L’ESCOLA DE DOCTORAT DE LA URV

INTRODUCCIÓ

La Universitat, entre altres funcions, ha de facilitar als estudiants i al conjunt de la soci-
etat els coneixements i les habilitats que permetin aconseguir un nivell cultural i tecno-
lògic que satisfaci les seves expectatives. Així, mitjançant l’adquisició, preservació i
transmissió dels coneixements s’incideix sobre la societat, la cultura i l’economia, i
s’aconsegueix un nivell cada vegada més elevat de qualitat de vida.

En el grau més elevat de l’adquisició i transmissió de coneixements, es troben els
estudis de doctorat que, orientats a la recerca i a l’obtenció de resultats originals, for-
men els investigadors en l’adquisició dels coneixements i les capacitats adients per
afrontar els processos d’innovació, tan necessaris en la societat actual.

Hi ha diversos models organitzatius per a aquests estudis de doctorat. Els antece-
dents més importants de les escoles de doctorat es troben en el sistema d’educació
superior dels països anglosaxons. En aquests països, la tradició acadèmica dels estudis
de pregrau i de postgrau està ben consolidada. Les escoles de postgrau, que sovint
inclouen els estudis de doctorat, es constitueixen com a unitats organitzatives que pro-
porcionen i promouen la generació de coneixements, a la vegada que ofereixen oportu-
nitats per desenvolupar recerca d’alt nivell.

A la Universitat Rovira i Virgili, la creació de l’Escola de Doctorat és un compromís
del programa de govern de l’actual rector. Com a desenvolupament d’aquest compro-
mís, la creació d’aquesta Escola es recull en el contracte programa de la URV amb la
Generalitat de Catalunya. Amb més transcendència encara, l’Estatut de la URV, aprovat
pel Claustre en sessió de 9 d’abril de 2003, en l’article 114, consolida l’existència i
l’actuació de l’Escola de Doctorat.

Núm. 1-2Full Oficial 36 / Consell de Govern de 29 de maig de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003154

OBJECTIUS

Què ha de ser l’Escola de Doctorat: la visió
L’Escola de Doctorat de la URV ha de ser la unitat de suport que faciliti a la comunitat
universitària les actuacions relacionades amb els estudis de doctorat, vetlli per la quali-
tat i l’especialització d’aquests estudis i fomenti la cooperació interuniversitària i la
internacionalització.

Finalitat de l’Escola de Doctorat: la missió
Per assolir aquest repte, l’Escola de Doctorat es constitueix com la unitat de suport
administratiu, tècnic i humà que la URV posa a l’abast de la comunitat universitària per
proporcionar:

a) Suport als departaments i coordinadors de programes de doctorat.
b) Gestió acadèmica dels estudis de doctorat.
c) Gestió, tramitació i custòdia dels expedients dels alumnes de doctorat.
d) Atenció i informació als alumnes de doctorat.
e) Gestió pressupostària.
f) Col·laboració en estratègies institucionals relacionades amb el doctorat.
g) Suport a la Comissió de Doctorat.

L’Escola de Doctorat de la URV

Organització

L’Escola de Doctorat és una unitat independent que en moltes funcions pot assimilar-se
a un centre acadèmic. La responsabilitat de la gestió recau en el director/a acadèmic,
nomenat pel rector. Per tant, el personal d’administració i serveis de l’Escola de Docto-
rat dependrà funcionalment de la direcció acadèmica de l’Escola. En l’àmbit orgànic,
idènticament a la resta de PAS de la URV, el seu personal depèn del gerent. 

El director/a comptarà amb el suport del tècnic/a de gestió de l’Escola i amb la resta
de personal que s’hi assigni.

Si bé la proposta, responsabilitat i coordinació acadèmica dels estudis de doctorat cor-
responen als departaments i als instituts universitaris d’investigació, la major part de la
gestió relacionada amb aquest estudis es durà a terme des de l’Escola de Doctorat. Així,
les activitats relacionades amb la matriculació dels alumnes, amb la gestió, tramitació i
custòdia dels expedients dels alumnes de doctorat o amb l’atenció i informació als
alumnes de doctorat, que abans es realitzaven exclusivament als departaments i a les
secretaries dels centres, es duran a terme en el si de l’Escola. 

Personal

Els llocs de treball inicialment previstos en l’estructura de personal d’administració i
serveis de l’Escola de Doctorat són tres:

Director/a de l’Escola de Doctorat

�

Tècnic/a de gestió de l’Escola de Doctorat 

�

2 PAS de suport (administratiu/aux. administratiu)

Plaça Grup/Nivell Origen Situació 

Tècnic/a de gestió de 
l’Escola de Doctorat

B 18 Nova creació Creada.
Concurs de provisió en 
curs

Administratiu/va C16 Reubicació futura des 
de l’actual secció de 
doctorat del SGAiE

Pendent de reubicar. 
Coberta temporalment 
amb un reforç equiparat 
al grup C

Auxiliar administratiu/va D14 Nova creació Pendent de crear. 
Sense cap dotació 
actualment
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Tasques

Les tasques que ha de desenvolupar l’Escola de Doctorat es concreten en la relació
següent:

a) Suport als departaments i coordinadors:
Suport tècnic i administratiu als departaments i coordinadors dels programes de

doctorat.
Manteniment i actualització de la web.
b) Gestió acadèmica dels estudis de doctorat:
Gestió del POA de doctorat, d’acord amb les indicacions dels departaments i/o

coordinadors.
Gestió de la matrícula dels alumnes de doctorat (programes, tesis, etc.) i control

econòmic.
c) Gestió d’expedients.
d) Atenció i informació als alumnes.
e) Gestió pressupostària:
Dels crèdits destinats als programes de doctorat.
Del pressupost de la unitat.
f) Col·laboració en estratègies institucionals relacionades amb el doctorat:
Captació d’estudiants de doctorat.
Relacions de l’Escola de Doctorat amb altres institucions.
Difusió de l’oferta de doctorat.
Potenciació de l’adquisició de capacitats i competències. Organització de cursos

transversals, seminaris, jornades, etc.
Inserció laboral dels estudiants doctors.
Internacionalització dels programes de doctorat.
Acreditacions externes dels programes de doctorat.
g) Suport a la Comissió de Doctorat.

Pressupost

El pressupost assignat a l’Escola de Doctorat serà aquell que el Consell de Govern
aprovi anualment. Aquest pressupost preveurà les assignacions destinades a suportar els
programes de doctorat, la resta d’activitats de l’Escola i les despeses derivades del seu
funcionament. 

Mitjans materials

L’Escola de Doctorat comptarà amb els mitjans necessaris per al funcionament correcte,
amb l’objectiu de tenir una gestió i una atenció de qualitat envers els seus usuaris
(alumnes, coordinadors de programes de doctorat i professorat de programes de docto-
rat).

Entre els mitjans haurà de comptar amb el mobiliari i els equipaments necessaris i
adients per a les seves funcions, i també amb els recursos informàtics convenients, tant
pel que fa a equipaments com a programaris específics per donar cobertura als requeri-
ments de gestió que s’identifiquin.

Situació

L’espai inicial i temporal on estarà situada l’Escola de Doctorat són les dependències
del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.
Malgrat aquesta ubicació inicial, hi ha el propòsit de poder assignar-n’hi una de pròpia.

La ubicació definitiva serà al futur edifici dels serveis administratius centrals, annex
al Rectorat, que està previst construir. Mentrestant s’intentarà trobar una ubicació tran-
sitòria que permeti realitzar la gestió i prestar les atencions i els serveis necessaris en un
espai acceptable dins els edificis actualment disponibles a la URV.

Relació amb la Comissió de Doctorat
La Comissió de Doctorat és l’òrgan competent sobre les qüestions que afecten els estu-
dis de doctorat, d’acord amb el que estableixen la legislació vigent, l’Estatut de la URV
i les normes que el desenvolupin.

La Comissió de Doctorat, presidida per rector/a, està formada per un professor doc-
tor designat pels departaments i instituts de la Universitat que hagin tingut un programa
de doctorat actiu en els últims tres anys. El professorat que en formi part ha de tenir
reconegut almenys un sexenni de recerca i és nomenat pel rector/a.

El tècnic/a de gestió de l’Escola de Doctorat actua com a secretari/ària tècnic/a de la
Comissió de Doctorat.
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3  S’aproven les mesures transitòries de contractació de professorat.

MESURES TRANSITÒRIES D’APLICACIÓ AL PROFESSORAT DE LA URV
DERIVADES DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LOU I LA LUC

PROFESSORAT INTERÍ

La LOU, a diferència de l’LRU, no prohibeix estar en situació d’interinitat més d’un any.
Tot i això, sembla recomanable establir un període de temps raonable que permeti a
aquest professorat assolir els requisits per accedir a un lloc de treball estable mitjançant
alguna de les figures que per a aquests casos estableixen la LOU i la LUC.

D’altra banda, el decret que regula el procediment d’habilitació estableix la data
límit de 30 de setembre de 2003 per poder contractar professors col·laboradors tempo-
rals a qualsevol àrea de coneixement, amb una durada màxima de contracte de dos
anys, període després del qual caldrà que el lloc de treball s’ajusti a algunes de les figu-
res previstes a la LOU.

Prenent com a referència aquest període transitori, es proposa:

Professors titulars d’universitat interins

◆ Continuació del nomenament d’interí fins, com a màxim, el 30 de setembre de
2005.

◆ Durant el mes de maig de 20041, el Consell de Govern, un cop escoltats els
departaments afectats, decidirà quines d’aquestes places s’han de proveir mitjançant
concurs d’accés entre habilitats i comunicarà la decisió al Consell de Coordinació
Universitària. Els concursos d’accés a titular d’universitat es convocaran dins el termini
necessari perquè s’hagin completat les proves d’habilitació corresponents i puguin ser
resolts abans del 30 de setembre de 2005.

◆ Per a la resta de places implicades, es revocarà el nomenament d’interí amb efec-
tes de 30 de setembre de 2005 i es convocaran els concursos d’accés de professor agre-
gat corresponents, dins el termini necessari perquè puguin ser resolts abans d’aquesta
mateixa data.

Professors titulars d’escola universitària interins

Entre aquest col·lectiu, cal distingir:
a) Professorat que actualment està adscrit a places d’àrees de coneixement que per-

meten la figura de titular d’escola universitària2: 
Se seguirà el procediment establert en el del punt anterior, tenint en compte que la

figura contractual equivalent és la de professor col·laborador. Tanmateix, si el professor
afectat està realitzant la tesi doctoral, podrà acollir-se al que estableix l’apartat següent
per als professors d’àrees en les quals no és possible la figura de titular d’escola uni-
versitària.

b) Professorat que actualment està adscrit a places d’àrees de coneixement que NO
permeten la figura de titular d’escola universitària:

En aquest cas, amb caràcter extraordinari, i tenint en compte que els professors afec-
tats ja han superat un procediment de concurrència competitiva, podran ser contractats
com a col·laboradors docents abans del 30 de setembre de 2003 i per un període
màxim de 2 anys3, sense necessitat de participar en un concurs de selecció, si bé han de
reunir els requisits establerts en l’article 51 de la LOU (disposar de l’informe favorable
de l’ANECA o de l’Agència per la Qualitat de Sistema Universitari de Catalunya).

Tanmateix, si el professor afectat està realitzant la tesi doctoral, podrà acollir-se a la
mesura transitòria següent:

a) La plaça ocupada pel professor afectat es dotarà en la plantilla com a plaça de
professor lector.

b) El professor afectat l’ocuparà com a TEU interí fins, com a màxim, el 30 de
setembre de 2006, mitjançant renovacions anuals del nomenament subjectes a l’avalu-
ació positiva de l’activitat investigadora duta a terme, encaminada a assolir la titulació
de doctor i els mèrits necessaris per obtenir un informe favorable per ser contractat com
a professor lector.

c) En el moment que l’interessat presenti aquest informe favorable serà contractat com
a professor lector, amb l’objectiu d’assolir el període preceptiu de docència i recerca

1 Segons l’article 2.1 del RD 774/2002, de 26 de juliol, que regula el sistema d’habilitació estatal per a
l’accés a cossos de funcionaris docents universitaris i el règim dels concursos d’accés respectius.
2 Annex III del RD 774/2002, de 26 de juliol, que regula el sistema d’habilitació estatal per a l’accés a
cossos de funcionaris docents universitaris i el règim dels concursos d’accés respectius.
3 Disposició transitòria segona del RD 774/2002, de 26 de juliol, que regula el sistema d’habilitació esta-
tal per a l’accés a cossos de funcionaris docents universitaris i el règim dels concursos d’accés respectius.
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postdoctoral previ a la seva participació, si s’escau, en processos de selecció de professo-
rat permanent contractat.

d) Si no es produeix abans, a la convocatòria ordinària de professorat de 2006 es
revocarà el nomenament d’interí i es convocarà el concurs de professor lector correspo-
nent.

PROFESSORAT EN FORMACIÓ QUE ACTUALMENT ÉS AJUDANT DE PRIMER CICLE

Romandran en aquesta situació fins que finalitzi el seu contracte o obtinguin el grau de
doctor, moment que el contracte podrà ser renovat com a ajudant de segon cicle pel
període de temps que resti de durada màxima del contracte d’ajudant4.

PROFESSORAT EN FORMACIÓ QUE ACTUALMENT ÉS AJUDANT DE SEGON CICLE

Romandran en aquesta situació fins que finalitzi el seu contracte o obtinguin l’informe
favorable per a professor lector. 

CONTRACTACIÓ COM A LECTOR D’AJUDANTS DE SEGON CICLE QUE OBTENEN 
L’INFORME FAVORABLE PRECEPTIU

L’ajudant de segon cicle podrà ser contractat com a lector, en les condicions que esta-
bleixi la Universitat i amb els requisits establerts en l’article 51 de la LOU (disposar de
l’informe favorable de l’ANECA o de l’Agència per la Qualitat de Sistema Universitari
de Catalunya), per un període de temps donat per la diferència entre 4 anys i el temps
que hagi estat contractat com a ajudant de segon cicle, amb una durada mínima de
contracte de lector de 2 anys.

PROFESSORAT ASSOCIAT

El pas de contracte administratiu a contracte laboral per a aquest tipus de professorat
s’anirà fent progressivament al llarg del període de quatre anys que estableix la disposi-
ció transitòria cinquena de la LOU, comptabilitzats a partir del moment que entri en
vigor, sempre que reuneixin els requisits establerts per a aquest professorat a l’article 50
de la LUC i a mesura que es regulin els aspectes de compatibilitat dels nous contractes
laborals amb la situació laboral de cada professor afectat.

PROPOSTA D’ESMENA A LES MESURES TRANSITÒRIES D’APLICACIÓ ALS TEU INTERINS 
EN ÀREES EN LES QUE EL RD 774/2002 NO CONTEMPLA LA CATEGORIA TEU

Amb data 13 de maig, el Govern de la Generalitat va aprovar un acord pel qual es
determinen transitòriament les retribucions del personal docent i investigador contrac-
tat de les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya. Entre d’altres
aspectes, s’hi recullen els conceptes retributius i les retribucions brutes bàsiques (sobre
base + pagues extraordinàries) a percebre per catedràtics, agregats, lectors i col·labora-
dors:

Aquest acord final implica que l’aplicació de la mesura transitòria proposada pel
professorat que actualment està adscrit a places d’àrees de coneixement que no perme-
ten la figura de Titular d’Escola Universitària segons el RD 774/2002 comporti un perju-

4 Disposició transitòria quarta de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats

Categoria Escala
retributiva

Sou base i 
pagues

extraordinàries

Complement 
categoria,
per nivell

Total

Catedràtic 3 30.000 13.000 43.000

2 30.000 9.000 39.000

1 30.000 6.000 36.000

Agregat 3 25.000 11.000 36.000

2 25.000 7.000 32.000

1 25.000 4.000 29.000

Lector 3 24.000 9.000 33.000

2 24.000 5.000 29.000

1 24.000 2.000 26.000

Col·laborador 3 (Doctor) 17.000 9.000 26.000

2 17.000 3.000 20.000

1 (temporal) 17.000 17.000
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dici econòmic significatiu per a les persones implicades que no tinguin el títol de
doctor, a les que es podria retribuir amb un màxim de 17.000€/any, mentre que les
seves retribucions actuals són de 25.964€/any. Per això, es proposa substituir els tres
darrers paràgrafs del punt 1.2b pels següents:

a) La plaça ocupada pel professor/a afectat/da es dotarà en la plantilla com a plaça
de professor lector.

b) El professor/a afectat l’ocuparà com TEU interí fins, com a màxim, 30 de setem-
bre de 2006, mitjançant renovacions anuals del nomenament subjectes a l’avaluació
positiva de l’activitat investigadora duta a terme, encaminada a l’assoliment de la titula-
ció de doctor i dels mèrits necessaris per a obtenir un informe favorable per a ser con-
tractat com a professor lector.

c) En el moment en què l’interessat presenti aquest informe favorable serà contractat
com a professor lector, amb l’objectiu d’assolir el període preceptiu de docència i
recerca postdoctoral previ a la seva participació, si s’escau, en processos de selecció de
professorat permanent contractat.

d) De no produir-se abans, a la convocatòria ordinària de professorat de 2006 es
revocarà el nomenament d’interí i es convocarà el concurs de professor lector correspo-
nent.

4  S’aprova la Normativa provisional de concursos d’accés de professorat contractat.

NORMATIVA DE CONCURSOS PER CONTRACTAR PROFESSORAT 

Aquest procediment és un avanç de part de la normativa que ha de regular els proces-
sos de convocatòria, nomenament de comissions, selecció i nomenament de candidats
en els concursos per contractar professorat en les categories de catedràtic/ca contractat/
da, agregat/da, lector/a, col·laborador/a docent, ajudant i associat/da. El procediment
s’ajusta a les disposicions legals establertes per la Llei orgànica d’universitats (LOU) i la
Llei d’universitats de Catalunya (LUC), així com al que disposa l’Estatut de la Universi-
tat, aprovat pel Claustre i en aquest moment, en tràmit de control de la seva legalitat per
part de la Generalitat de Catalunya. 

ARTICLE 1
1. Els concursos per seleccionar professorat contractat es regeixen per la Llei orgà-

nica d’universitats i les normes que la desenvolupen, la Llei d’universitats de Catalunya
i les normes que la desenvolupin, l’Estatut de la Universitat i les normes que el desenvo-
lupin.

2. El Consell de Govern, tenint en compte els recursos disponibles i les previsions
de docència i de recerca, ha d’aprovar la convocatòria dels concursos corresponents,
un cop escoltats els departaments i els centres.

3. Quan hi hagi una vacant, el Consell de Govern acordarà, escoltats el departa-
ment i el centre corresponent, mantenir-la o, si s’escau, amortitzar-la o canviar-la de
denominació o de categoria, en funció de les necessitats docents i investigadores de la
Universitat.

4. Cada plaça està definida per la seva categoria i el seu perfil, està adscrita a un
departament i vinculada a un centre. 

5. El perfil de la plaça ho és a efectes de convocatòria i procés de selecció i no
implica cap tipus d’exclusivitat, especialment pel que fa a la docència que pot tenir
assignada.

ARTICLE 2
1. La selecció del professorat contractat es fa per concurs públic entre persones de

qualsevol nacionalitat, que compleixin els requisits de capacitat establerts legalment i
els que es puguin determinar en la convocatòria específica.

2. La selecció s’ha de basar en criteris acadèmics i els òrgans de selecció, que
poden estar integrats per membres de qualsevol nacionalitat, s’han d’ajustar estricta-
ment als principis d’especialitat, valoració de mèrits i objectivitat.

3. El Consell de Govern aprova les convocatòries de professorat contractat i en fa la
publicitat necessària. En particular, les convocatòries de professorat permanent i les
bases s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les convocatò-
ries s’han de comunicar al Consell Interuniversitari de Catalunya i al Consell de Coordi-
nació Universitària.

ARTICLE 3
1. Les comissions que han de jutjar els concursos de places de professorat contrac-

tat consten de tres membres titulars i tres membres suplents que han de pertànyer al
professorat permanent, amb el grau de doctor/a, nomenats pel rector/a, a proposta del
Consell de Govern, escoltats el centre i el departament implicats, que proposaran
cadascun un membre titular i un de suplent. En el cas de places vinculades a instituci-
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ons sanitàries, la proposta del vocal corresponent al centre l’ha de formular la institució
sanitària a la qual es vinculi la plaça. Tots els membres de les comissions han de pertà-
nyer al mateix àmbit de coneixement de la plaça objecte del concurs. 

2. En les comissions que han de jutjar els concursos de places de professorat cate-
dràtic/a contractat/da, de professorat agregat, de professorat lector i de professorat
col·laborador, un dels membres de la comissió, almenys, ha de ser catedràtic/a d’uni-
versitat o catedràtic/a contractat/da, i la resta de membres han de tenir una categoria
igual, equivalent o superior a la corresponent a la plaça. A aquest efecte, es considera
que la categoria de col·laborador/a permanent és equivalent a la de titular d’escola
universitària, la de catedràtic/a d’escola universitària és equivalent a la de titular d’uni-
versitat, la d’agregat/da a les dues anteriors, i la de catedràtic/a contractat/da, a la de
catedràtic/a.

3. El nomenament del rector explicitarà la condició de vocal, secretari/ària o presi-
dent/a titular o suplent de la comissió. 

ARTICLE 4
1. Amb caràcter general, un cop l’any i un cop elaborat i aprovat el POA del curs

següent, el vicerectorat competent en matèria de professorat ha d’iniciar el procés de
convocatòria de places. Tanmateix, es podran dur a terme processos de convocatòria en
altres moments de l’any, si es creu necessari.

2. Els departaments o instituts de recerca interessats proposen al vicerectorat les pla-
ces que s’han de convocar, el perfil i els membres titulars i suplents de les comissions
d’accés corresponents: un membre titular i un de suplent per a cada plaça. La proposta
ha d’estar acordada pel consell de departament o institut.

3. El vicerectorat, un cop rebudes totes les propostes, remetrà als centres afectats la
relació de places corresponents a cadascun. Els centres han d’informar sobre les pro-
postes dels departaments i, si no es tracta d’una plaça vinculada a cap institució sanità-
ria, proposaran els membres titulars i suplents de les corresponents comissions d’accés:
un membre titular i un de suplent per a cada plaça. L’informe i la proposta han d’estar
acordats per la junta de centre.

4. Un cop els departaments i centres hagin rebut les propostes de membres de la
comissió, el vicerector formularà i presentarà al Consell de Govern la proposta de
comissió titular i suplent.

5. El Consell de Govern aprova la convocatòria dels concursos i el calendari, el per-
fil de les places que s’han de convocar i la documentació requerida per accedir-hi, i el
rector nomena els membres de les comissions.

6. La convocatòria i la composició de les comissions s’han de fer públiques al web
de la URV, al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans i Organització i les cor-
responents a professorat permanent, també al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix, les convocatòries s’han d’anunciar en sengles diaris d’àmbit
general i local. Les convocatòries s’han de comunicar també al Consell Interuniversitari
de Catalunya i al Consell de Coordinació Universitària..

5  S’aprova la convocatòria de confinançament d’obres RAM juntament amb el pla
especial d’infraestructures.

PROGRAMA DE COFINANÇAMENT D’OBRES RAM

La Comissió delegada de Recursos Econòmics i Materials, en sessió de 23 de maig de
2003, aprovà engegar un programa de cofinançament d’obres de reforma, ampliació i
millora (RAM), dotat amb 60.000 euros i adreçat a departaments, centres i serveis.

Els llocs de cost, a través del responsable, han d’adreçar la petició al Vicerectorat de
Campus i Relacions Institucionals, adjuntant un pressupost visat pel Servei de Recursos
Materials i el compromís de cofinançament del 50% del cost de l’actuació. 

Aquest programa cobreix únicament obres i instal·lacions estructurals d’edificis,
incloent-hi mobiliari, i en queden expressament exclosos els equipaments docents, de
recerca i de TIC.

La convocatòria romandrà oberta fins al 30 de setembre de 2003 o fins que s’exhau-
reixi el crèdit consignat a aquest fi.
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ACCIONS PREVISTES RAM

Descripció Prioritat Pressupost Comentaris

Any 2003 Any 2004

RECTORAT Il·luminació Gestió Acadèmica
Tancament Servei Rec. Materials

1
2

2.853,95
4.000,00

FCEP Desguassos Ventura Gassol
Pavelló poliesportiu
Cobriment de la piscina
Reutilització biblioteca

1
2

1

15.596,66
150.253,03

161.192,70
CPI urbanització - RQP

FCJ Aïllament acústics aparells clima
Rampa lliscant accés Aula Magna
Il·luminació Aula Magna
Nova porta accés a aparcament

2
2

1

1.500,00
3.400,00

3.000,00
Pendent pressupostar i prioritzar

FMCS Climatització aules 3101 i 3102
Climatització plantes segona i baixa
Acondiciament sala de necròpsies
Equipament laboratoris i mobiliari

2
1
1
1

23.610,86
180.000,00
210.000,00
150.000,00

180.000,00
150.000,00
210.000,00

ETSE/ETSEQ Claus discriminatòries
Cortines edifici E
Taquilles laboratoris docents
Fonts d’aigua potable
Deshumificació arxiu subsòl
Pilons sortida aparcament a PPCC
Climatització laboratori CITEE

3
3

1
2
1
3

19.000,00
11.845,92

1.500,00
11.542,00
1.512,00
1.706,24

Sol·licitat a RQP
CPI biblioteca - RQP
Sol·licitat a RQP
Sol·licitat a RQP

SANT JORDI Adequació espais ús sindical
Pavelló Sant Jordi goteres

1
1

28.000,00
28.069,68

FE Repassos pintura
Accés instal·lacions golfes

1 3.005,00
Pendent pressupostar i prioritzar

CAMPUS
SESCELADES

Sales d’estudi Q+E, ETSE/ETSEQ
Aula Magna
Universol
ET Sescelades

1
1
1

150.000,00
90.304,00
20.000,00

Prioritat any 2004

50% (resta assumit per l’ICIQ)

1.110.699,34 701.192,70

Any 2003 Any 2004 Total any 2003 + 2004

Estimació inicial prioritat 1 883.841,29 701.192,70 1.585.033,99

Estimació inicial prioritat 2 194.305,89  194.305,89

Estimació inicial prioritat 3 32.552,00  32.552,00

Subtotal RAM 1.110.699,34 701.192,70 1.811.892,04

RAM cofinançament 60.000,00 60.000  120.000,00

Riscos laborals 120.000,00  120.000,00

TOTAL RAM 1.290.699,34 761.192,70 2.051.892,04

Cofinançament equipament docent 240.405,00  240.405,00

Ensenyament Mecànica 138.300,00 160.300,00  298.600,00 (any 2005: 166.000)

Ensenyament Telemàtica 85.800,00 93.228,00  179.028,00

Programa renovació PCs 360.000,00 182.579,40  542.579,40

TOTAL INVERSIONS 2.115.204,34 1.197.300,10 3.312.504,44

Fonts de finançament
CPI 2003
FEDER 2000-2002
FEDER 97/99 OBJECTIU 547
Pressupost 2003 URV
Altres
Romanents exercicis anteriors

676.00,00
1.051.771,00

300.959,00
240.405,00
18.338,00

1.025.031,44

TOTAL 3.312.504,44
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6  S’aprova la convocatòria del programa ordinari de cofinançament d’equipament
docent.

PROGRAMA ORDINARI DE COFINANÇAMENT D’EQUIPAMENT 
DOCENT

PREÀMBUL

El pressupost URV 2003 preveu una despesa de 240.405 euros en inversions en equipa-
ment docent, que es destinen íntegrament a aquest programa ordinari de cofinança-
ment d’equipament docent de departaments i centres. 

CRITERIS DE COFINANÇAMENT DEL PROGRAMA ORDINARI

Els llocs de cost poden presentar diferents sol·licituds de cofinançament; cadascuna
corresponent a una actuació. Totes les sol·licituds de cofinançament les ha de prioritzar
prèviament el lloc de cost i el responsable les ha de presentar.

Sol·licituds presentades per departaments i centres: 50%.
L’aportació màxima per al conjunt d’actuacions sol·licitades per un mateix lloc de

cost és de 24.000 €.

PROCEDIMENT DE COFINANÇAMENT

Un cop resolta la convocatòria, amb l’aprovació de la distribució del pressupost disponi-
ble a càrrec de la Comissió delegada de Recursos Econòmics i Materials, el cofinança-
ment concedit serà transferit al lloc de cost sol·licitant, el qual s’encarregarà de pagar
totes les factures que es derivin de l’execució de l’actuació. Un cop finalitzada, el lloc de
cost enviarà al Vicerectorat de Campus i Relacions Institucionals una memòria justifica-
tiva de totes les actuacions cofinançades, amb la còpia de les factures corresponents. 

REQUISIT PREVI

Per poder beneficiar-se de la convocatòria ordinària de cofinançament d’equipament
docent de l’any 2003, caldrà haver lliurar prèviament al Vicerectorat de Campus i Rela-
cions Institucionals la documentació completa corresponent a la convocatòria anterior,
si és el cas.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds de cofinançament es poden presentar al Vicerectorat de Campus i Rela-
cions Institucionals fins al proper 30 de juny.

7  S’aprova el tancament dels contractes programa amb centres i departaments
2001-02.

CONTRACTES PROGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT
DELS PLANS ESTRATÈGICS DE CENTRES I DEPARTAMENTS. 
TANCAMENT PROGRAMA 2001-02 I NOUS CONTRACTES 2003

TANCAMENT DEL PROGRAMA 2001-02

Estat actual del programa 2000-01

Lliurament i anàlisi de propostes de centres i departaments

La totalitat dels centres i departaments han lliurat la proposta de tancament i s’han dut a
terme les reunions entre cada un d’ells i el Vicerectorat de Qualitat i Planificació, en les
quals s’han exposat i valorat les diverses accions compromeses així com el grau
d’acompliment.

Assignació dels recursos pendents

Una vegada avaluats i acceptats per les parts els resultats d’aquesta avaluació, s’han
transferit a centres i departaments la quantitat corresponent del 30% pendent, segons
els criteris establerts. 

Visió global dels resultats del programa 2001-02

Els compromisos 

◆ Els 10 centres i 20 departaments de la URV van signar al febrer de 2002 acords
per desenvolupar els plans estratègics i la millora de la qualitat de les activitats amb
l’equip de govern. Els centres i departaments es van comprometre a realitzar un total de
794 actuacions, part de les quals eren finançades amb recursos addicionals.

◆ La quantitat total dels acords signats va ser gairebé de 306 milers d’euros, quanti-
tat força significativa si hom té en compte que el pressupost global ordinari destinat a
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centres i departaments és de 1.282 milers d’euros (incloent-hi despeses corrents i inver-
sions). Així doncs, els recursos destinats a aquestes accions representa un significatiu
24% del pressupost ordinari de centres i departaments.

◆ La mitjana d’assignació per centre va ser de 12 milers d’euros i la dels departa-
ments, de 9 milers d’euros.

◆ El total d’actuacions compromeses pels centres i departaments va ser de 794, de
les quals 153 tenien suport econòmic per dur-les a terme.

◆ Cal recordar que malgrat que els recursos econòmics s’assignaven de manera fina-
lista a activitats concretes, l’objectiu era desenvolupar totes les accions programades,
tinguin finançament addicional o no (la majoria de les presentades no en necessitaven).

Els resultats 

La valoració general és majoritàriament positiva. Aquest resultat positiu es manifesta en:
El nivell satisfactori d’acompliment dels acords
- Accions acomplertes: 706
- Percentatge acompliment mitjà: 89%
Quant a les memòries de tancament presentades pràcticament en la seva totalitat,

cal esmentar:
◆ En general, tant centres com departaments han presentat resums i documentació

més o menys adient per valorar els resultats d’aquelles accions que tenien recursos
addicionals.

◆ En canvi, la informació lliurada per valorar els resultats dels altres ítems que no
tenien finançament és desigual i de vegades incompleta o pràcticament inexistent.

◆ Tot i haver-hi l’experiència de la primera signatura de contractes programa entre
centres i departaments, les respostes de les unitats, pel que fa a la rigorositat i detall de
la informació presentada, encara és desigual: n’hi ha de molt exhausitves, altres de sufi-
cients i algunes de millorables.

Conclusió

Els contractes programa 2001-02 entre centres i departaments són els segons que se sig-
nen per desenvolupar la planificació estratègica. La valoració és molt satisfactòria, ja
que s’han dut a terme un gran nombre d’actuacions i l’interès mostrat ha estat nova-
ment considerable. L’experiència adquirida en l’anterior curs ha ajudat a les unitats a
formular i dur a terme les propostes d’una forma més guiada.

Malgrat això, cal millorar aspectes de monitorització de les accions així com de
presentació d’informació sobre les tasques realitzades.

DESENVOLUPAMENT PROGRAMA 2003

L’equip de govern ha disposat unes directrius generals a fi que els centres i els departa-
ments concretin les propostes per desenvolupar la planificació estratègica, tenint en
compte el programa de govern del període actual i el contracte programa 2003-05 amb
la Generalitat de Catalunya. Les indicacions esmentades incloïen unes accions conside-
rades imprescindibles d’assolir, i també s’assenyalaven quines eren les prioritàries:

- Implantació dels plans de millora de les avaluacions dels ensenyaments
- Estratègies de captació d’alumnes
- Implantació del pacte de dedicació
- Diversificació de títols propis de pregrau i/o de postgrau, impuls de la formació

permanent
- Inserció laboral 
- Creació d’associacions d’antics alumnes
Actualment els centres i departaments han rebut la proposta de contracte per a l’any

2003, després d’haver presentat la priorització d’accions i necessitats de recursos eco-
nòmics en la reunió que van mantenir amb el Vicerectorat de Qualitat i Planificació.
Resta pendent, doncs, dur a terme la signatura dels contractes i transferir el 70% de la
despesa corrent a les unitats. Aquestes gestions es duran a terme en un breu temps, ja
que moltes de les accions compromeses estan en marxa i els becaris sol·licitats també.
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ASSOLIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DE LA PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA DE CENTRES I DEPARTAMENTS 2001-2002

8  S’aprova el programa de postgrau 2003: 

Màster en Prevenció de Riscos Laborals
Durada: 700 hores
Import: 3.100 euros

9  S’aprova el canvi de nom en els postgraus 2003 següents:

- Curs d’especialista universitari de Formació de Professor d’Espanyol com a Llen-
gua Estrangera per especialista universitari en Ensenyament d’Espanyol com a Llengua
Estrangera. 

- Curs màster en Intervenció Psicomotriu pel de màster en Reeducació i Teràpia Psi-
comotriu.

10  S’aprova l’augment del preu de matrícula en el mòdul inclòs en el màster interu-
niversitari en Atenció Prehospitalària Urgent, mòdul d’Emergències i Catàstrofes
de 815 euros a 850 euros.

Proposta assoliment * Proposta assoliment *

ETSE 96,00% DASIF 87,00%

ETSEQ+DEM+DEQ 91,00% DBB 90,00%

EUI 95,00% DCMB 76,00%

DI 87,00% DRET 77,00%

FCEE 92,00% DECO 95,00%

FCEP 95,00% DEEEA 95,00%

FCJ 92,00% DEIM 60,00%

FE 94,00% DFA 85,00%

FLL 81,00% DFC 85,00%

FMCS 95,00% DFR 75,00%

FQ 98,00% DGE 97,00%

*segons la proposta dels centres i la documentació presentada DHG 76,00%

DMC 95,00%

DPED 88,50%

DPSIC 95,00%

DQAQO 95,00 %

DQFQI 95,00%

*segons la proposta dels centres i la documenta-
ció presentada
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Càrrecs i personal

11  S’acorda designar els membres de les comissions delegades del Consell de Govern:

Comissió delegada d’Ordenació Acadèmica i Política Docent: Dr. Miquel Àngel
Pradilla

Comissió delegada d’Estudiants i Comunitat Universitària: Antonio Terceñó Gómez
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Comissions delegades

12  Es ratifiquen els acords de les comissions delegades del Consell de Govern.

COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

SESSIÓ DE 7 DE MAIG DE 2003

S’aprova concedir un semestre sabàtic per al segon semestre del curs 2003-04 al
professor Dr. Àngel Martínez Hernáez, del Departament d’Antropologia, Filosofia i Tre-
ball Social.

S’aprova modificar el tribunal de la plaça tècnic/a d’escola de doctorat (PAS).
S’aprova modificar la fitxa PL000436- coordinador/a de projectes i recursos infor-

màtics, grup I.
S’aprova modificar la fitxa Catàleg “coordinador/a de projectes i recursos informà-

tics“ (PAS).

SESSIÓ DE 26 DE MAIG DE 2003

S’aprova la Normativa del PAS:
Règim jurídic dels llocs de treball del PAS a la URV
Catàleg de llocs de treball de la URV
Relació de llocs de treball a la URV
Oferta d’ocupació pública 
Accés
S’aprova la convocatòria personal laboral: coordinador/a de projectes i recursos

informàtics, grup I.
S’acorda renovar la comissió de serveis per al proper curs 2003-04 dels professors:
Dr. Rafael Guasch Martorell, del Departament de Dret Privat, Processal i Financer.
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, del Departament de Dret Públic.

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I POLÍTICA DOCENT

SESSIÓ DE 22 DE MAIG DE 2003

S’aproven els itineraris per al curs 2003-04 (curriculars i extracurriculars).
S’acorden, transitòriament per al curs 2003-04, els criteris a què han d’ajustar-se els

centres en la proposta d’assignatures extracurriculars de tipologies no previstes.
S’aproven les modificacions de les normatives següents: Normativa de matrícula,

Normativa acadèmica, Normativa de configuració de l’oferta de crèdits lliures, Norma-
tiva i procediment per emplenar les actes d’examen.

S’aproven els plans d’estudis de Psicopedagogia, Enginyeria Tècnica Industrial:
Mecànica i Ciència i Mètode en Infermeria. (Se’n publicarà un monogràfic).

S’aproven les modificacions puntuals i la correcció d’errors de diversos plans
d’estudis.

S’aproven les normatives d’accés a segon cicle de: Bioquímica, Ciències del Treball,
Automàtica i Electrònica Industrial, Ciència i Mètode en Infermeria i Tecnologia del
Medi Ambient.

S’aprova el canvi puntual del calendari acadèmic de Turisme i de Medicina.

COMISSIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS I MATERIALS

SESSIÓ DE 23 DE MAIG DE 2003

S’aprova la RAM 2003 

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓ D’11 D’ABRIL DE 2003

S’aproven les convocatòries de les beques d’estiu:
Universitat d’Estiu
Automatrícula
Atenció a la preinscripció
Col·laboració amb els plans estratègics de centres i departaments

SESSIÓ DE 28 DE MAIG DE 2003

S’acorda adjudicar visites preparatòries proposades des de l’ORI.
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Convenis

13  Es ratifiquen diversos convenis.

Contracte entre Deutsche Museum i la Universitat Rovira i Virgili.
Conveni de col·laboració per realitzar el projecte Globalització, violència i drets

humans: reflexions sobre la base del procés de barcelona i la regió euromediterrània,
entre l’Organització Mundial contra la Tortura, Justícia i Pau i la Universitat Rovira i Vir-
gili.

Conveni d’adscripció de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica a la Universitat
Rovira i Virgili.

Conveni específic de col·laboració per a l’assessorament i la prevenció dels abusos
sexuals a menors entre l’Associació FADA i la Universitat Rovira i Virgili per al reconei-
xement de crèdits de lliure elecció.

Conveni específic de col·laboració per al desenvolupament del projecte de recerca
Estudi comparat i integral del desenvolupament turístic de les àrees rurals d’interior afa-
vorides pels programes d’iniciatives de la Unió Europea: l’arc mediterrani: Catalunya,
entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni entre el Patronat de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla i la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració entre Banc Santander Central Hispano i la Universitat
Rovira i Virgili.

Conveni interuniversitari per col·laborar en el desenvolupament dels respectius pro-
grames de doctorat Polímers i Química en Processos i Productes Industrials entre la
Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.

Protocol d’adhesió de la Universitat de Còrdova al conveni per realitzar un doctorat
interuniversitari en Nutrició i Metabolisme signat l’01-04-2002 entre la Universitat de
Barcelona, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració per realitzar activitats en el marc del programa Observa-
tori Euromed de Diàleg Intercultural i Drets Humans entre l’Institut Europeu de la Medi-
terrània i la Universitat Rovira i Virgili.

Pacte de cessió entre la Universitat Rovira i Virgili i els autors del CD Recull de
materials. Grup de treball El Camp.

Conveni específic de col·laboració entre la Delegació de Tarragona del Col·legi Ofi-
cial de Psicòlegs de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili per al reconeixement de
crèdits de lliure elecció.

Conveni específic de col·laboració entre Eòlia, Centre d’Estudis de Veu i Interpreta-
ció i la Universitat Rovira i Virgili per al reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Acord de col·laboració entre Unió Agrària Cooperativa SCCL i la Universitat Rovira
i Virgili.

Conveni específic per realitzar el programa de doctorat interuniversitari Investigació
i Intervenció Educativa dins l’Àmbit Sociocomunitari entre la Universitat de Granada i
la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Autò-
noma de Barcelona per al reconeixement de crèdits de lliure elecció als alumnes de la
UAB, d’ensenyaments o activitats impartides per altres institucions.

Conveni específic de col·laboració entre l’empresa Miguel Torres, SA i la Universitat
Rovira i Virgili.

Conveni específic de col·laboració institucional entre la Universitat de Girona i la
Universitat Rovira i Virgili per facilitar les tasques que ha de dur a terme la professora
M. José Martín, de la Universitat de Girona.

Acord marc entre l’empresa Bodegues Sumarroca i la Universitat Rovira i Virgili.
Conveni específic de col·laboració entre Serveis d’Incineració dels Residus Sòlids

Urbans, SA (SIRUSA) i la Universitat Rovira i Virgili per realitzar els estudis en Dret
Ambiental.

Conveni entre l’Institut Cervantes i la Universitat Rovira i Virgili, Centre d’Examen
dels Diplomes d’Espanyol com a llengua estrangera (DELE). 
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CONSELL DE GOVERN DE 10 DE JULIOL DE 2003

Disposicions

1  S’aprova el Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya 2002-2005
(2a fase).

CONTRACTE PROGRAMA 2002-05 PER A LA MILLORA
DE LA QUALITAT DE LA URV. FASE 2003-05

INTRODUCCIÓ

En els pròxims anys s’esperen nombrosos i intensos canvis per al conjunt del sistema
universitari català. Aquestes transformacions afectaran la manera d’entendre i d’organit-
zar les tasques pròpies de la Universitat però, sens dubte, també ampliaran i modifica-
ran les pròpies competències universitàries. Aquests canvis assoliran més intensitat a les
universitats joves situades en un entorn territorial dinàmic i amb grans perspectives de
desenvolupament. No cal dir que s’albiren anys d’intensa activitat per a la URV.

De la mateixa manera que ho féu la concepció humboldtiana d’universitat vigent a
Europa des del segle XIX, la URV també ha de fer front als nous reptes que es presenten.
En aquests primers anys del segle XXI no solament haurà d’interpretar el seu paper al si
de l’espai europeu d’educació superior i de recerca sinó que també haurà d’esdevenir
una universitat emprenedora capaç de donar resposta a tot un seguit de noves deman-
des que actualment li adreça la societat: la transferència de coneixements, la formació
al llarg de la vida, el foment de la iniciativa emprenedora, l’aplicació dels resultats de la
recerca en l’activitat econòmica, etc. 

En les societats modernes on la gestió del coneixement és un factor clau del benes-
tar social, la universitat no sols assumeix les funcions de formació superior i de recerca,
sinó que també aspira a ser un instrument de desenvolupament territorial. La imatge
d’una universitat centrada exclusivament en la formació d’uns privilegiats i en la crea-
ció de nous coneixements és, sens dubte, un estereotip caduc i molt allunyat de la rea-
litat actual. La URV no solament forma els professionals qualificats i investiga, sinó que
també esdevé una plataforma per difondre el coneixement científic i tecnològic que
intensifica els vincles amb el teixit productiu de la zona geogràfica d’influència. 

Sota aquestes consideracions, la Universitat Rovira i Virgili haurà de donar resposta
a dos reptes principals en els propers anys. D’una banda, l’espai europeu d’educació
superior obliga a convergir cap als sistemes universitaris més avançats de la Unió Euro-
pea. El nou disseny dels plans d’estudis, a partir de l’esperit de la Declaració de Bolo-
nya, incorpora més flexibilitat al mapa d’ensenyaments i obliga a redefinir les
pràctiques docents posant més accent en l’adquisició d’habilitats i de processos d’apre-
nentatge individual i col·lectiu. D’una altra banda, les noves demandes que adreça la
societat amb relació a la funció de la universitat com a instrument de dinamització eco-
nòmica, obliga a passar d’un model basat en el binomi docència-recerca a un altre en
què la capacitat emprenedora de la col·lectivitat universitària es plasma en centres de
transferència de tecnologia, noves empreses de base tecnològica i desenvolupament de
parcs científics. 

Les comarques de Tarragona encara estan lluny de convertir-se en un territori on la
innovació i els fluxos del coneixement siguin claus per a la dinàmica econòmica i
social; no obstant això, aquesta zona té tots els elements necessaris per esdevenir en un
futur un entorn innovador on es crea i es difon el coneixement. Assolir aquest nou esce-
nari suposa més implicació de la universitat —en aquest cas de la Universitat Rovira i
Virgili— i de les administracions públiques a l’hora de dissenyar les estratègies de des-
envolupament del territori.

Atès que aquests són els dos reptes claus als quals s’enfronta la nostra Universitat, la
segona fase del Contracte programa 2002-05 s’articula al voltant de dos objectius cen-
trals. En primer lloc, la inserció de la URV al si de l’espai europeu d’educació superior i
de recerca, i, en segon lloc, el desplegament de noves estructures que incrementin els
lligams entre la URV, els exalumnes i els agents col·laboradors per potenciar la forma-
ció continuada al llarg de la vida, la transferència dels coneixements i la dinamització
territorial mitjançant la creació d’iniciatives empresarials d’alt contingut tecnològic.

No obstant això, els nous reptes obliguen a reforçar i millorar les activitats pròpies
de la universitat: la docència i la recerca. 

Pel que fa a la docència, durant el període 2003-05, es pretén actuar des del vessant
quantitatiu i qualitatiu. Des de la primera perspectiva es desplegarà una oferta d’ense-
nyaments homologats i propis ajustada a les necessitats i expectatives de la societat, fle-
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xible per donar resposta als canvis i alhora sòlida per cobrir el nostre potencial de
transmissió del coneixement. Des de la perspectiva més qualitativa, es duran a terme un
ventall d’iniciatives (escoles de pregrau i doctorat, pla estratègic de docència, mapa de
grups d’innovació docent, millora de les estratègies d’aprenentatge dels alumnes, etc.) a
fi d’obtenir el reconeixement i la satisfacció de la qualitat docent dels estudiants, titulats
i ocupadors, i que aquesta sigui acreditada i reconeguda per tercers en una perspectiva
d’homologació europea.

Pel que fa a la recerca al llarg del període 2003-05, es consolidaran algunes de les
iniciatives dutes a terme en contractes programa precedents com ara la consolidació
del mapa de grups de recerca i, al mateix temps, es desplegaran noves iniciatives amb
l’objectiu d’assolir uns nivells de qualitat i de productivitat científica (R+D+I) competi-
tius, sobretot en els àmbits de recerca prioritaris, que permetin aportar una contribució
significativa al coneixement i al desenvolupament territorial.

D’altra banda, la URV ha de continuar posicionant-se al seu espai natural, les
comarques de Tarragona, com una universitat amb vocació i potencial per participar en
l’espai europeu. Per això s’ampliarà el nombre d’aules URV a les deu comarques de la
demarcació de Tarragona, dedicades especialment a la formació de la gent gran,
l’extensió universitària, la formació continuada i les activitats de l’Institut de Ciències
de l’Educació, i com una iniciativa innovadora a Catalunya es crearà el campus de la
URV a les Terres de l’Ebre. Es pretén integrar així els dos centres adscrits actuals,
l’Escola Universitària d’Infermeria i l’Escola d’Empresarials i Turisme, i ampliar l’oferta
actual mitjançant un model docent semipresencial que permetrà oferir una proposta
educativa diversificada i de qualitat a la població de les Terres de l’Ebre.

En les pàgines següents s’exposa l’evolució de la URV en els diversos contractes
programa signats per a la millora de la qualitat de les seves activats. En l’apartat 2 es
concreten els antecedents i el context del nou contracte programa, en l’apartat 3 se’n
descriuen les premisses i l’estructura i en el 4 es presenten els eixos i objectius en què
s’estructura. Finalment, en l’apartat 5 es desenvolupen detalladament totes les accions i
els indicadors que configuren els compromisos de la URV per la fase 2003-05 del con-
tracte programa 2002-05.

ANTECEDENTS I CONTEXT DEL CONTRACTE PROGRAMA 2002-05

El Contracte programa 2002-05 s’insereix en els antecedents dels contractes programa
previs entre la Generalitat de Catalunya i la URV. El primer dels acords per millorar la
qualitat de la URV fou el signat pel període 1997-99, que conduí a l’elaboració del Pla
Estratègic de Qualitat del 1998. Posteriorment es va signar el contracte corresponent al
període 2000-01, en el qual la URV es comprometia a desenvolupar quasi 100 actuaci-
ons que afectaven tots els àmbits de la universitat: la docència, la recerca, la transferèn-
cia, la gestió i l’extensió universitària.

El desenvolupament d’aquest dos primers contractes programa van contribuir a
posicionar la URV com una universitat de primera línia en el panorama català mitjan-
çant l’assoliment d’avenços molt significatius, tots avaluats per la Comissió de Segui-
ment de forma molt positiva.

Paral·lelament a aquestes dues primeres etapes de contractes programa, es van sig-
nar i desenvolupar els contractes programa interns entre centres i departaments i
l’equip de govern. Del Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya 1997-99
se’n derivà el pla de qualitat institucional, que serví de marc per elaborar els plans
estratègics de centres i departaments l’any 1999. Aquests plans es desenvoluparen mit-
jançant els contractes programa interns 2000-01, redactats ja en el marc de les direc-
trius del Contracte programa institucional 2000-01.

Amb aquests contractes interns es va completar el cicle iniciat per la planificació
estratègica institucional i la dels centres i departaments, els posteriors acords interns i
externs en forma de contractes programa per alinear l’acció i, finalment, l’avaluació
dels resultats, que suposà els consegüents finançaments addicionals per objectius
acomplerts.

Quant al Contracte programa 2002-05, s’ha estructurat també en forma d’accions
per millorar la qualitat agrupades, en aquest cas, en quatre eixos principals que conte-
nen els dotze objectius plantejats per assolir en aquest període. 

La necessitat prèvia de desenvolupar el nou model de distribució del finançament
de les universitats públiques catalanes va condicionar la divisió en dues fases diferenci-
ades d’aquest tercer contracte programa: la primera fase, corresponent a l’any 2002, de
caire transitori, i la segona pel període 2003-05, amb una visió més estratègica, que és
la que ara ens ocupa. Alhora, cal considerar que la URV es trobava dins el context
d’una etapa marcada per la transició a un nou període de govern, fase en la qual era
necessari analitzar les noves propostes institucionals formulades per prioritzar-les con-
venientment.
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Quant al desenvolupament de la planificació estratègica de centres i departaments
mitjançant els contractes programa interns, els acords 2002 foren els que van contribuir
a dur a terme part dels compromisos de la fase 2002 del Contracte programa 2002-05
institucional.

Pel que fa a la fase 2002 del Contracte programa 2002-05, es van comprometre 44
accions, l’assoliment de les quals ha estat molt satisfactori. La memòria lliurada al Departa-
ment d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació exposa la tasca duta a terme per
cada un dels compromisos adquirits, amb el suport de tota la documentació necessària.

Per establir el contingut de la segona fase corresponent al període 2003-05, s’ha
seguit la mateixa estructura a l’hora d’organitzar les diverses accions: quatre eixos estra-
tègics principals i dotze objectius. S’han mantingut aquests criteris per la voluntat
d’homogeneïtzar les línies de treball per tot el període sencer del Contracte programa
2002-05, les quals s’emmarquen en les directrius que el DURSI va proposar, així com
les marcades pel nou període de govern a la URV. L’estructura comuna per a les dues
fases ja s’havia esmentat en la signatura del contracte per tot el període.

PREMISSES I ESTRUCTURA DEL CONTRACTE PROGRAMA 2002-05

El Contracte programa 2002-05 aprofundeix en el marc de les relacions entre la Gene-
ralitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, basat en l’adopció de compromisos i
en la rendició de comptes per millorar la qualitat. S’insereix, a més, dins del nou model
de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes pel que fa a la
part de la subvenció anomenada com a estratègica.

La fase 2003-05 és la segona del Contracte programa 2002-05, tal com s’expressa
en les justificacions exposades en l’apartat anterior.

El Contracte programa incorpora els objectius de la planificació estratègica de la URV
i de la política universitària del Govern de la Generalitat de Catalunya. Concretament, per
la fase 2003-05, el text especifica les actuacions que desenvoluparà la URV durant el
període tenint en compte, d’una banda, les propostes del nou període de govern iniciat i,
d’una altra, el document elaborat per la Direcció General d’Universitats sobre “Bases per
a l’elaboració de contractes programa amb les universitats catalanes, en el marc del nou
model de distribució del finançament de les universitat públiques”.

Quant a l’estructura de la fase 2003-05, s’especifiquen les accions que es faran en tot
aquest període, temporalitzant-les per cada un dels anys. Cal esmentar que, a diferència
de la fase 2002, les diverses accions de cada objectiu s’han agrupat en 3 o 4 línies estratè-
giques d’actuació. Pel que fa als indicadors, s’han classificat en qualitatius i quantitatius, i
s’han establert per cada objectiu de forma global, a diferència de la fase 2002, en la qual
se n’havia atribuït un a cada acció. Per cada indicador s’exposa la seva situació actual i
l’objectiu per a l’any 2003, així com el pes específic en el total de puntuació assignada a
l’objectiu. També s’hi indiquen quines unitats estan implicades en l’assoliment (URV, cen-
tres, departaments o serveis) així com la tendència que es preveu per al 2005. Quant al
valor concret de cada indicador per als anys 2004 i 2005, caldrà determinar-lo anualment.

ESTRUCTURA DEL CONTRACTE PROGRAMA FASE 2003-05

Per a la fase 2003-05, el Contracte programa determina un finançament a la URV
que es dividirà basant-se en objectius de qualitat, en consideracions i característiques
específiques de la universitat. Per adreçar el finançament de la URV cap a la nova situ-
ació que es desprèn d’aplicar el model de distribució del finançament de les universi-
tats públiques, l’import exacte que la Generalitat haurà de transferir per a l’anualitat
2003 dependrà del grau d’acompliment dels indicadors que s’inclouen en l’apartat 5.
Les accions compromeses cobreixen els objectius pel període 2003-05 de forma priorit-
zada, però els indicadors corresponen a l’any 2003 o curs 2002-03, ja que és l’horitzó
temporal raonable per poder assumir aquests compromisos.

EIXOS

OBJECTIUS

Indicadors quantitatius ACTUACIONS

Indicadors qualitatius
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Els mecanismes de seguiment del Contracte programa són els inclosos en l’apartat 8
del document signat, el novembre de 2002, del Contracte programa 2002-05. 

Durant el primer trimestre del 2004 es revisaran i es concretaran els indicadors per
a aquell any, corresponents al desenvolupament dels acords 2003-05.

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 corres-
ponents contractes programa entre l’equip de govern i els centres i els departaments de la
URV. La implicació de les diverses unitats de la Universitat en l’assoliment de cada un
dels objectius es reflecteix en el quadre d’indicadors que s’exposa més endavant.

EIXOS I OBJECTIUS DEL CONTRACTE PROGRAMA 2002-05

Les accions estratègiques que comprèn el Contracte programa 2002-05 entre la Gene-
ralitat de Catalunya i la URV giren al voltant de quatre eixos, per a totes dues fases en
què se subdivideix. El primer eix, de formació i procés d’aprenentatge, engloba els
objectius tendents 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 projecte docent que abasta la formació superior al llarg de la vida.

El segon eix d’actuació està orientat a posicionar la URV com una universitat inves-
tigadora que incorpora la formació específica, la transferència de tecnologia i de conei-
xements i la innovació a la seva activitat d’investigació.

La dimensió territorial de la URV, l’eix tercer, és un element clau de l’acció, que
s’ha d’enriquir i incorporar amb un desplegament internacional de les activitats, indis-
pensable 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.

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 l’acció en el desen-
volupament dels seus recursos, especialment els humans. 

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 2003.

EIXOS I OBJECTIUS: pesos per a l’any 2003

Eix 1. Formació i procés d’aprenentatge 33

1. Adequar l’oferta docent a les necessitats de la societat i l’estratègia de la 
URV.

10

2. Desenvolupar una docència de qualitat orientada a garantir el progrés 
acadèmic dels alumnes i l’adequació dels aprenentatges a les necessitats de la 
societat i les persones. 

11

3. Millorar l’orientació i el suport als estudiants abans, durant i després de 
l’estada a la URV.

7

4. Fomentar l’ús de la llengua catalana i el coneixement de les llengües 
estrangeres.

5

Eix 2. Recerca i transferència de tecnologia i de coneixements 29

5. Incrementar la qualitat dels doctorats i el nombre de doctors. 9

6. Potenciar la qualitat i la productivitat científica. 11

7. Promoure la transferència associada a la recerca i orientada a la innovació i 
la cultura de l’emprenedoria entre la comunitat universitària.

9

Eix 3. Acció territorial i internacional 14

8. Esdevenir un agent clau per al desenvolupament territorial obrint la 
Universitat als ciutadans de l’entorn.

7

9. Potenciar la dimensió internacional de les activitats de la URV i l’adaptació 
progressiva a l’espai europeu d’educació superior i de recerca.

7

Eix 4. Qualitat, gestió i recursos humans 24

10. Impulsar el canvi de model organitzatiu i la millora dels sistemes 
transversals de direcció estratègica.

8

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.

8

12. Desenvolupar una política de recursos humans que respongui als objectius 
de docència, recerca i gestió.

8
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ACCIONS, INSTRUMENTS I INDICADORS DEL CONTRACTE PROGRAMA FASE 2003-05

Objectiu 1. Adequar l’oferta docent a les necessitats de la societat i l’estratègia 
de la URV 10

La URV vol mantenir una oferta d’ensenyaments homologats i propis ajustada a les
necessitats i expectatives de la societat, prou flexible per donar resposta als canvis i
alhora prou sòlida per cobrir el potencial de transmissió del coneixement de la univer-
sitat. És necessari, a més, desenvolupar una política d’ordenació acadèmica que
fomenti un disseny de productes docents amb la participació conjunta dels agents
socioeconòmics i acadèmics, i que s’orienti cap a una arquitectura curricular que afa-
voreixi les transicions, la transversalitat i la modulabilitat dels aprenentatges, els quals
han d’estar estretament lligats amb una oferta de formació permanent adaptada a les
necessitats de les persones i del context socioeconòmic i territorial.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. ADEQUAR EL MAPA D’ENSENYAMENTS I DE L’ORDENACIÓ ACADÈMICA AL MARC EUROPEU

Accions 2003 2004 2005

1.1.1 Revisar els criteris d’elaboració del mapa d’ensenyaments X

1.1.2 Finalitzar el desplegament de la programació acadèmica 2001-04 X X

1.1.3 Potenciar la participació dels centres de la URV en els programes d’harmonització
europea

X X

1.1.4 Implantar titulacions de grau i pregrau en el nou marc X

1.1.5 Desplegar una oferta de títols propis d’acord amb la demanda X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. FACILITAR LA TRANSICIÓ ENTRE NIVELLS EDUCATIUS I POTENCIAR LA TRANSVERSALITAT
DE CONEIXEMENTS I HABILITATS ENTRE ELS ENSENYAMENTS DE LA URV

Accions 2003 2004 2005

1.2.1 Habilitar sistemes de transició dels mòduls superiors cap a la universitat X

1.2.2 Potenciar la transversalitat de la formació de pregrau que faciliti els itineraris en diagonal 
i la fertilització creuada de coneixements

X X X

1.2.3 Definir un currículum nuclear de la URV comú a tots els ensenyaments X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. ADEQUAR LA FORMACIÓ CONTINUADA A LES NOVES NECESSITATS

Accions 2003 2004 2005

1.3.1 Desplegar el Pla d’accions del Centre de Formació Continuada de la URV X X

1.3.2 Implantar un sistema d’avaluació de la qualitat de la formació permanent X X

1.3.3 Desenvolupar una oferta formativa adreçada a les pimes en el camp del medi ambient, 
les TIC i la gestió

X X

1.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

1.1.1 Document de revisió dels criteris 
d’elaboració del mapa d’ensenyaments

- 2002 Elabo-
ració

2003 2 URV Implantació

1.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

1.2.1 Alumnes provinents del cicles formatius de 
grau superior

258 2002 300 2003 2 URV Increment

1.2.2 Nombre titulacions pròpies ofertes 6 2002-03 8 2003-04 2 URV Continuació de 
la tendència

1.2.3 Nombre de màsters i especialistes 
universitaris gestionats

38 2002 40 2003 2 FURV,C,D Manteniment

1.2.4 Nombre d’alumnes de formació continuada 1.530 2002 1.600 2003-04 2 FURV,C,D Increme
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Objectiu 2. Desenvolupar una docència de qualitat orientada a garantir
el progrés acadèmic dels alumnes i l’adequació dels aprenentatges a les 
necessitats de la societat i les persones 11

Una de les prioritats de la URV per al període 2003-05 és obtenir el reconeixement de la
qualitat de la docència impartida i de la qualitat dels llicenciats mitjançant la satisfacció
dels estudiants, titulats i ocupadors. Aquesta qualitat es fonamentarà a impulsar un pro-
jecte educatiu en el qual l’estudiant sigui el centre d’un procés d’aprenentatge innovador i
qualitatiu, i el professorat tingui la motivació, la formació, el reconeixement i els recursos
necessaris per esdevenir el motor del projecte. 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.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. REDACTAR EL PLA ESTRATÈGIC DE DOCÈNCIA (PLED)

Accions 2003 2004 2005

2.1.1 Analitzar la metodologia i els recursos docents X

2.1.2 Redactar i aprovar el PLED X

2.1.3 Concretar els projectes educatius dels diferents ensenyaments X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC A LA URV

Accions 2003 2004 2005

2.2.1 Elaborar una diagnosi del rendiment acadèmic de la URV X

2.2.2 Dissenyar un pla d’acció de millora del rendiment acadèmic X X X

2.2.3 Dissenyar una pla d’acció de millora de la taxa d’abandonament a primer curs X X X

2.2.4 Alguna acció per incrementar el nombre de titulats? X X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. FOMENTAR INICIATIVES DE DOCÈNCIA INNOVADORA

Accions 2003 2004 2005

2.3.1 Convocar projectes d’innovació docent X X X

2.3.2 Crear grups de millora docent X X X

2.3.3 Fomentar la difusió de bones pràctiques en matèria d’innovació docent X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. CREAR L’ESCOLA DE PREGRAU

Accions 2003 2004 2005

2.4.1 Posar en marxa l’Escola de Pregrau X

2.4.2 Definir i desenvolupar els eixos transversals de formació d’alumnes X X

2.4.3 Determinar el perfil formatiu dels alumnes per ensenyament X X

2.4.4 Desplegar un pla integral de sistema de tutories X X

2.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

2.1.1 Document del PLED Avantprojecte 2002 Elaboració
i aprovació

2003 4 URV Implantació
accions

2.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

2.2.2 Projectes d’innovació docent 15 2001-02 20 2002-03 1 URV, D Manteniment

2.2.3 Taxa d’abandonament a 1r curs 22,5% 2001-02 20% 2002-03 2 C , D Reducció

2.2.4 Taxa de rendiment acadèmic 64,6 2001-02 65% 2002-03 2 C , D Increment

2.2.5 Taxa de repetició 26,9% 2001-02 24,9% 2002-03 2 C. D Reducció anual 
d’un 2%
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Objectiu 3. Millorar l’orientació i el suport als estudiants abans, durant i 
després de l’estada a la URV 7

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. Dues de les accions claus
per aconseguir-ho són enfortir les relacions i la coordinació amb l’ensenyament de
secundària i fomentar la inserció laboral dels titulats a partir del coneixement del món
laboral i els condicionants d’ocupació. D’altra banda, també s’ha d’afavorir que els
estudiants s’involucrin activament en l’èxit de la URV i en la qualitat de les seves pres-
tacions, promovent la creació de consells d’usuaris dels serveis i la seva implicació en
els àmbits de participació.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. ESTRATÈGIA DE CAPTACIÓ D’ALUMNES

Accions 2003 2004 2005

3.1.1 Dissenyar un pla de captació segons el perfil dels alumnes de secundària X

3.1.2 Realitzar campanyes de difusió pels mitjans de comunicació X X X

3.1.3 Dur a terme un estudi sobre l’accés a la universitat per municipis i comarques X

3.1.4 Dissenyar estratègies de captació en funció de les vetes de mercat potencials d’alumnes 
universitaris

X

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. MILLORAR L’OFERTA DE SERVEIS ADREÇATS ALS ESTUDIANTS

Accions 2003 2004 2005

3.2.1 Crear consells d’usuaris X X X

3.2.2 Realitzar enquestes sobre els serveis de suport X X

3.2.3 Crear un ajut social per causes sobrevingudes X

3.2.4 Implantar el carnet d’usuari URV X

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. MILLORAR ELS CANALS D’INSERCIÓ LABORAL

Accions 2003 2004 2005

3.3.1 Potenciar les borses de treball de la URV X X

3.3.2 Realitzar un estudi sobre la inserció laboral a la URV X

3.3.3 Participar en la segona enquesta sobre inserció laboral dels universitaris a Catalunya X

3.3.4 Crear l’associació d’antics alumnes URV X X

3.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

3.1.1 Pla de captació - 2002 Elaborat 2003 2 URV Implantació

3.1.2 Estudi sobre la inserció laboral
a la URV

- 2002 Elaborat 2003 2 URV Manteniment 
dades i anàlisi

3.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

3.2.1 Nombre de consells d’usuaris
creats

0 2002 1 2003 1 URV Continuació de 
la política

3.2.2 Nombre d’accions de captació (accions 
de divulgació+visites dels instituts a la Setmana 
de la Ciència+visites a secundària)

150 2001-02 160 2002-03 2 URV Increment
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Objectiu 4. Fomentar l’ús de la llengua catalana i el coneixement de les 
llengües estrangeres 5

Conèixer llengües estrangeres esdevé un element imprescindible professionalment i
socialment. En aquest sentit, la Universitat ha de contribuir a reforçar-ne l’aprenentatge,
el qual ha d’anar incorporant-se progressivament com un requisit per als titulats. Així
mateix, fomentar l’ús de la llengua catalana és un compromís inherent al paper de la
URV en el territori.

Objectiu 5. Incrementar la qualitat dels doctorats i el nombre de doctors 9
En la línia d’actuació dels darrers anys, la URV vol consolidar el doctorat com un cicle
significatiu per a una universitat investigadora. Per aconseguir-ho pretén incrementar la
qualitat dels doctorats amb una visió internacional a través de les polítiques engegades
d’assegurament de la qualitat i de finançament en funció de resultats i que com a con-
seqüència hauria de permetre el progressiu increment del nombre de doctorands i de
doctors que provenen d’altres universitats. Així mateix, pretén incrementar la valoració
del doctorat i la seva inserció laboral per tal d’incloure les potencialitats dels doctors en
el mercat de treball.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. DISSENYAR ACCIONS PER FOMENTAR LA LLENGUA CATALANA A L’INTERIOR
I L’EXTERIOR DE LA URV

Accions 2003 2004 2005

4.1.1 Obtenir informació pel que fa a l’ús de la llengua catalana a partir de l’enquesta bianual 
sobre l’ús del català a la URV

X

4.1.2 Dissenyar accions específiques en funció dels resultats de l’enquesta d’ús del català
a la URV

X X

4.1.3 Facilitar la publicació de llibres de text en català (programa Eina) X X X

4.1.4 Potenciar la redacció de tesis doctorals en català X X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. ELABORAR PROGRAMES D’INSERCIÓ LINGÜÍSTICA DE SUPORT A LA MOBILITAT
DELS ESTUDIANTS

Accions 2003 2004 2005

4.2.1 Realitzar cursos de català per a alumnes no catalans X X X

4.2.2 Potenciar el el Voluntariat Lingüístic X X X

4.2.3 Difondre el patrimoni cultural i lingüístic de la URV X X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. DESPLEGAR UNA METODOLOGIA DOCENT PER LES TERCERES LLENGÜES

Accions 2003 2004 2005

4.3.1 Potenciar la participació dels alumnes en activitats d’aprenentatge de terceres llengües X X

4.3.2 Desplegar un mapa de matèries impartides en anglès X

4.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

4.1.1 Memòria de les activitats de 
difusió cultural i lingüística

- 2002 Elaborat 2003 2 URV Implantació

4.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

4.2.1 Nombre d’alumnes participants en 
la formació de català del Servei 
Lingüístic (mitjana tres darrers anys)

587 99-00/ 01-02 650 00-01/ 02-03 2 URV Increment

4.2.1 Nombre d’hores de tutories 
lingüístiques fetes per voluntaris 
(mitjana tres darrers anys) 

- 2001-02 90 2002-03 1 URV Increment
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Objectiu 6. Potenciar la qualitat i la productivitat científica 11
La URV vol assolir uns excel·lents nivells de qualitat i de productivitat científica
(R+D+I), que permetin contribuir de manera significativa al progrés del coneixement i
al desenvolupament territorial en tots els àmbits i esdevenir un referent internacional,
sobretot en els àmbits de recerca prioritaris. El desplegament del Pla Estratègic de
Recerca aprovat s’orientarà a motivar i facilitar la recerca als investigadors de la URV i a
potenciar la captació de nous investigadors competitius, flexibilitzant-los la dedicació a
la recerca i assignant-los recursos en funció de la qualitat dels grups de recerca. Així
mateix, es potenciarà la dimensió europea per tal d’accedir al VI Programa marc i anar
configurant un posicionament efectiu en el marc de l’espai europeu d’investigació que
s’està conformant.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. POSAR EN MARXA L’ESCOLA DE DOCTORAT DE LA URV

Accions 2003 2004 2005

5.1.1 Elaborar la memòria de creació de l’Escola de Doctorat de la URV X

5.1.2 Assignar recursos pressupostaris X X X

5.1.3 Consolidar una estructura administrativa de recursos humans per a l’Escola de Doctorat X X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. FOMENTAR LA QUALITAT DELS PROGRAMES DE DOCTORAT

Accions 2003 2004 2005

5.2.1 Presentar tots els programes a la convocatòria de Menció de Qualitat del MECD X X X

5.2.2 Assignar recursos en funció d’un sistema d’avaluació de la qualitat X X X

5.2.3 Dissenyar accions de formació que fomentin les capacitats i competències en els estudis 
de doctorat

X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. IMPULSAR LA INTERNACIONALITZACIÓ DELS PROGRAMES DE DOCTORAT

Accions 2003 2004 2005

5.3.1 Incrementar la col·laboració amb altres universitats en l’organització de programes X X

5.3.2 Implantar una política per afavorir la presència d’alumnes estrangers en els programes 
de doctorat de la URV

X X X

5.3.3 Internacionalitzar serveis a la URV: web, Borsa d’Habitatge X X X

5.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

5.1.1 Memòria de l’Escola de Doctorat - 2002 Elaboració 2003 3 URV -

5.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

5.2.1 Percentatge de mencions de doctorat de 
qualitat obtingut amb relació a les presentades 
(estar per sobre de la mitjana del sistema 
universitari estatal, 18%)

- 2002 30% 2003 3 D Manteniment per 
sobre de la mitjana 

del sistema
universitari estatal

5.2.2 Percentatge d’alumnes estrangers als 
programes de doctorat amb menció de qualitat

27% 2002 30% 2003 3 URV.D Increment

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. POTENCIAR LES CAPACITATS ESTRATÈGIQUES PER DESENVOLUPAR
UNA RECERCA COMPETENT I COMPETITIVA

Accions 2003 2004 2005

6.1.1 Dissenyar estructures de recerca (instituts/centres) en àmbits prioritaris X

6.1.2 Revisar i desenvolupar els àmbits estratègics de recerca X X X
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Objectiu 7. Promoure la transferència associada a la recerca i orientada a la 
innovació i la cultura de l’emprenedoria entre la comunitat universitària 9

La URV 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 la investiga-
ció. Al mateix temps, vol tenir un paper significatiu en el desenvolupament de nòduls,
com els parcs científics, que concentrin i coordinin les activitats de diferents agents per
tal d’establir les sinergies més beneficioses per a la societat i el territori. D’altra banda,
vol introduir i incentivar la cultura del risc i l’emprenedoria entre els estudiants i el per-
sonal de la URV per tal de fomentar la creativitat, la innovació i la transformació del
coneixement en acció.

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. CREAR ESTRATÈGIES DE COL·LABORACIÓ EN R+D+I AMB ALTRES ENTITATS EXTERNES

Accions 2003 2004 2005

6.2.1 Estructurar la participació en entitats d’R+D+I (centres de la Generalitat) X X X

6.2.2 Col·laborar amb altres entitats de recerca, especialment de l’àrea geogràfica d’influència 
de la URV

X X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. MILLORAR LA QUALITAT I LA GESTIÓ DE LA RECERCA

Accions 2003 2004 2005

6.3.1 Incorporar i mantenir investigadors X X

6.3.2 Desenvolupar un sistema de qualitat del Servei de Gestió de la Recerca X

6.3.3 Incrementar el nombre de becaris predoctorals amb criteris de recerca X X X

6.3.4 Elaborar el projecte d’anàlisi comparativa entre països de la gestió de la recerca en el 
marc de l’European University Association (EUA)

X

6.3.5 Dissenyar i desenvolupar un pla director d’actuacions d’R+D+I X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. DIFONDRE EL CONEIXEMENT CIENTÍFIC

Accions 2003 2004 2005

6.4.1 Difondre l’activitat científica en els mitjans de comunicació X X X

6.4.2 Implantar la presència institucional en fires i congressos X X X

6.4.3 Implantar la projecció externa creant, revisant i actualitzant un catàleg d’R+D+I X X X

6.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

6.1.1 Participació en el Quality Culture 
Project sobre gestió de la recerca de 
l’European University Association

- 2002 Partici-
par

2003 3 URV -

6.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

6.2.1 Nombre d’investigadors Ramón y 
Cajal concedits (acumulat)

17 2001+2002 35 2001+02+03 2 SGR,D Manteniment
de la tendència

6.2.2 Nombre d’instituts de recerca i 
estructures afins vinculats a la URV

2 2002 3 2003 2 URV Manteniment

6.2.3 Nombre de projectes d’R+D nous 
(UE, Estat espanyol, Adm. autonòmica), 
(mitjana darrers tres anys)

45 2000
2002

46 2001
2003

2 SGR,D Manteniment

6.2.4 Nombre d’accions de difusió del 
coneixement

- 2002 4 2003 2 URV Manteniment
de la tendència
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Objectiu 8. Esdevenir un agent clau per al desenvolupament territorial obrint la 
Universitat als ciutadans de l’entorn 7

La URV és ja actualment un agent clau per al desenvolupament territorial, però cal fer un
esforç constant per seguir consolidant i incrementant el lideratge en el progrés social, cul-
tural i educatiu. És per això que s’impulsaran actuacions per enfortir les relacions amb els
agents socioeconòmics i per mantenir el compromís de ser una universitat pública vincu-
lada al territori. També es potenciarà una política cultural activa i la plena integració de la
URV en la societat, fomentant les aules universitàries, acostant la URV als ciutadans, pro-
movent la incorporació d’estudiants provinents de grups minoritaris i països en desenvo-
lupament, i consolidant la Comissió URV Solidària i l’Oficina del Voluntariat.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. ARTICULAR EL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC (PCIT) DE LA URV I PARTICIPAR EN D’ALTRES

Accions 2003 2004 2005

7.1.1 Elaborar el projecte del PCiT X

7.1.2 Establir aliances amb altres agents econòmics i institucionals X X

7.1.3 Crear l’entitat gestora del PCiT X

7.1.4 Participar en el Tecnoparc de Reus X X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. FOMENTAR LA CREACIÓ D’EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA

Accions 2003 2004 2005

7.2.1 Organitzar accions d’emprenedoria X X X

7.2.2 Potenciar la creació d’empreses derivades (spin-off) X X

7.2.3 Participar en la xarxa de trampolins tecnològics X

7.2.4 Col·laborar en entitats de capital risc X X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. ESTABLIR LA POLÍTICA PER GESTIOANR EL CONEIXEMENT

Accions 2003 2004 2005

7.3.1 Potenciar la inscripció i llicència de patents X X

7.3.2 Regular la política de cànons X X X

7.3.3 Definir i implantar una política pròpia de propietat intel·lectual i industrial X X

7.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

7.1.1 Implantació d’accions 
d’emprenedoria

- 2002 Elaborades 2003 3 URV Increment

7.1.2 Aprovació de la política de 
cànons

- 2002 Aprovació 2003 3 URV Implantació

7.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

7.2.2 Import dels contractes de 
transferència de tecnologia signats 
(mitjana darrers tres anys)

2,3 M euros 2000
2002

2,3 M euros 2001
2003

3 FURV Manteniment

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: PARTICIPAR EN INICIATIVES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
SOBRE DIRECTRIUS D’ECONOMIA

Accions 2003 2004 2005

8.1.1 Participar en el Pla Director del Camp de Tarragona X X X

8.1.2 Col·laborar en el Pacte de Santes Creus per fomentar l’ocupació X X
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Objectiu 9. Potenciar la dimensió internacional de les activitats de la URV i 
l’adaptació progressiva a l’espai europeu d’educació superior i de recerca 7

La internacionalització de les activitats de la URV de docència, recerca i gestió és un
element clau per poder desenvolupar una activitat de qualitat. L’increment de la mobili-
tat d’estudiants i investigadors, l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior prio-
ritzant l’acreditació de les titulacions i la participació en l’espai europeu de recerca,
són algunes de les estratègies més destacades.

8.1.3 Potenciar la participació en fundacions adreçades al foment territorial i sectorial X X

8.1.4 Potenciar la relació dels centres de la URV amb les empreses i les administracions 
públiques

X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. IMPLANTAR EL CAMPUS TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE 

Accions 2003 2004 2005

8.2.1 Dissenyar el Campus de les Terres de l’Ebre X

8.2.2 Implantar un model semipresencial de docència al Campus de les Terres de l’Ebre X

8.2.3 Incrementar el nombre d’ensenyaments impartits al Campus de les Terres de l’Ebre X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. POTENCIAR LA IMPLANTACIÓ DE LA URV EN EL SEU TERRITORI D’INFLUÈNCIA

Accions 2003 2004 2005

8.3.1 Diversificar les activitats culturals X X X

8.3.2 Crear una aula URV en cada comarca de la demarcació de Tarragona X X X

8.3.3 Incrementar les relacions en benefici mutu URV-titulats X X X

8.3.4 Incrementar la presència institucional als mitjans de comunicació X X X

8.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

8.1.1 Elaboració de l’avantprojecte de 
creació i desenvolupament del campus de la 
URV a les Terres de l’Ebre

- 2002 Elaboració 2003 3 URV Desenvolupament

8.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

8.2.1 Nombre d’activitats culturals anuals
de la URV al territori (Aules Gent Gran+ext. 
univ.+Univ. Estiu)

62 2001- 02 66 2002-03 2 URV Manteniment

8.2.2 Convenis de col·laboració amb 
organismes i administracions locals

16 2002 25 2003 2 URV Increment

LÍNIA ESTRATÈGICA1. FACILITAR LA INSERCIÓ DE LA URV EN L’ESPAI EUROPEU DE RECERCA I DOCÈNCIA

Accions 2003 2004 2005

9.1.1 Desplegar activitats d’informació sobre l’espai europeu d’educació superior X

9.1.2 Incloure al web de la URV informació sobre l’espai europeu d’educació superior
i recerca

X
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Objectiu 10. Impulsar el canvi de model organitzatiu i millorar els sistemes 
transversals de direcció estratègica 8

La URV vol aprofitar l’oportunitat d’haver elaborat el nou Estatut per definir un nou
model organitzatiu que respongui als objectius i posicionaments, i alhora adaptar les
seves estructures als requeriments legals i normatius que recentment s’han establert. Per
altra banda, seguirà aprofundint en la millora dels processos vinculats a la direcció
estratègica, planificació, qualitat, comunicació, sistemes d’informació, etc., dins d’un
marc de gestió integral en el qual l’anàlisi, la definició d’objectius, l’avaluació i la ren-
dició de comptes siguin els eixos de totes les activitats que es desenvolupen.

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. POTENCIAR LA MOBILITAT DELS ESTUDIANTS I PROFESSORS
I LA COOPERACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA

Accions 2003 2004 2005

9.2.1 Crear una campanya d’informació per als alumnes nous X X X

9.2.2 Desplegar una campanya informativa sobre els programes de cooperació interuniversitària X

9.2.3 Elaborar una proposta per a una càtedra UNESCO sobre integració mediterrània X X

9.2.4 Millorar la integració de l’estudiant estranger X

9.2.5 Difondre la URV i l’oferta de mobilitat a la Unió Europea d’universitats X

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. MILLORAR LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT

Accions 2003 2004 2005

9.3.1 Millorar l’aplicació informàtica que gestiona els alumnes de mobilitat X

9.3.2 Avaluar els processos de gestió dels programes de mobilitat i l’estructura X

9.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

9.1.1 Espai web per a la mobilitat - 2002 Creació 2003 3 URV Manteniment

9.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

9.2.1 Nombre d’alumnes de la URV mobilitzats 
en els darrers cursos (mitjana darrers tres anys)

203 99/00 
01/ 02

215 00/01-
02-03

2 URV,C,D Increment

9.2.2 Nombre d’alumnes mobilitzats cap a la 
URV (mitjana darrers anys)

96 99/00 
01/ 02

110 00/01-
02-03

2 URV,C,D Increment

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. IMPLANTAR UN SISTEMA INTEGRAT D’INFORMACIÓ CORPORATIVA

Accions 2003 2004 2005

10.1.1 Definir el model conceptual i tecnològic per a un sistema d’anàlisi d’informació
i indicadors a la URV

X

10.1.2 Elaborar un inventari de les fonts d’informació de la URV X

10.1.3 Establir una bateria d’indicadors institucionals X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: SEGUIR IMPLANTANT ELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS ENSENYAMENTS
I DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE CENTRES I DEPARTAMENTS

Accions 2003 2004 2005

10.2.1Desenvolupar el programa 2002-03 d’avaluació de la qualitat dels ensenyaments X X

10.2.2 Participar en el programa DISSENY de l’AQCatalunya X X

10.2.3 Dissenyar un nou model d’avaluació docent del personal docent i investigador X
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Objectiu 11. Incrementar 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 8

Un dels objectius estratègics de la URV per als pròxims anys és orientar de manera con-
tinuada la direcció i la gestió de la Universitat cap als objectius de docència i recerca.
Aquesta millora pretén incrementar la qualitat i l’agilitat operativa i optimitzar els pro-
cessos 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 ade-
quat a les necessitats. D’altra banda, en el vessant de les infraestructures, es reforçarà
l’ús de les noves tecnologies en els processos d’ensenyament i aprenentatge completant
la configuració del campus virtual i es desenvoluparà la Universitat digital per facilitar
l’accés als serveis, la compartició del coneixement i la comunicació.

10.2.4 Seguir desenvolupament els acords anuals de planificació estratègica de centres
i departaments

X X X

10.2.5 Crear comissions de seguiment del pla de millores de l’avaluació dels ensenyaments X X X

10.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

10.1.1 Model conceptual i tècnic del sistema 
d’anàlisi d’informació 

- Aprovat 3 URV Implantació

10.1.2 Informe de seguiment dels contractes
programa 2003

- 2002 Elaborat 2003 2 URV Continuació

10.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

10.2.1 Processos d’avaluació d’ensenyaments
en centres integrats finalitzats

29 2002 31 2003 3 URV Continuació
desplegament 

programes
d’avaluació

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. POTENCIAR LES INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ A DISPOSICIÓ DE LA COMUNITAT

Accions 2003 2004 2005

11.1.1 Implantar una infraestructura pilot de comunicacions sense fils en biblioteques
de la URV

X

11.1.2 Implantar noves connexions del campus extens X

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. POTENCIAR EL CAMPUS VIRTUAL

Accions 2003 2004 2005

11.2.1 Estendre la matrícula web a tots els ensenyaments de 1r i 2n cicle de la URV
(a partir 2n curs)

X X X

11.2.2 Crear una carta de serveis virtuals i ampliar el nombre d’accions de gestió i serveis
a la comunitat disponibles en format virtual

X X X

11.2.4 Implantar una eina de suport al treball cooperatiu per compartir i gestionar documentació 
entre òrgans, equips de treball i grups d’interès

X X

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. DESPLEGAR UNA PLA ESTRATÈGIC PER MILLORAR LA GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

Accions 2003 2004 2005

11.3.1 Dissenyar el pla estratègic de gestió de la URV X X

11.3.2 Dissenyar un protocol per avaluar l’impacte de les accions de millora de la gestió X

11.3.3 Certificar els processos de gestió de la URV X

11.3.4 Definir i implantar mecanismes per a la direcció per objectius d’unitats i serveis 
de la URV

X X X
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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 URV són les persones, el personal acadèmic i el d’administració
i serveis, en els quals pretén incidir activant i fomentant mesures que integrin els objec-
tius i posicionaments de la URV, les activitats, la formació i la promoció de les perso-
nes. Pel que fa al personal acadèmic, la Universitat impulsarà, mitjançant 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. D’altra
banda, els desplegament del Pla de Formació del Personal d’Administració i Serveis ha
de constituir un element clau per implantar un model de gestió per processos centrat en
la qualitat de servei als usuaris interns i externs.

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. COMPLIR LES NECESSITATS EN SEGURETAT I SALUT

Accions 2003 2004 2005

11.4.1 Redactar un Manual de prevenció de riscos laborals X

11.4.2 Desplegar plans d’emergència dels centres X X

11.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

11.1.1 Pla de millora de la dotació i renovació 
de l’equipament informàtic aprovat

- 2002 Aprovació 2003 2 URV Implantació

11.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

11.2.1 Aules de videoconferència posades en 
marxa

1 2002 5 2003 2 URV Increment

11.2.2 Percentatge ensenyaments 1r i 2n cicle 
fets amb matrícula web (a partir 2n curs)

5% 2001/02 30% 2002/
2003

2 URV Tots

11.2.3 Nombre de processos clau per a la
gestió universitària identificats i documentats

0 2002 10 2003 2 URV 30

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. DESPLEGAR EL PACTE DE DEDICACIÓ ENTRE EL PERSONAL ACADÈMIC DE LA URV

Accions 2003 2004 2005

12.1.1 Dissenyar el pacte de dedicació del PDI X X

12.1.2 Utilitzar el pacte de dedicació en l’avaluació docent i en l’assignació de recursos X X

12.1.3 Aplicar el pacte de dedicació als criteris per assignar recursos a centres i departaments X

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. DISSENYAR UN PLA DE FORMACIÓ DEL PDI I DEL PAS ORIENTAT A LA INNOVACIÓ
I A LA RENDICIÓ DE COMPTES

Accions 2003 2004 2005

12.2.1 Activar accions formatives especialitzades adreçades a coneixements i competències 
específiques del PAS

X X X

12.2.2 Activar accions formatives adreçades a l’adaptació a l’espai europeu d’educació 
superior

X X

12.2.3 Avaluar les accions formatives realitzades en el marc de la política de formació del PAS X X X
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2  S’aproven les modificacions del Pressupost 2002.

INGRESSOS

Aplic. Explicació de l’ingrés Quartes
econ.

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 0,00
Article 30. Taxes 0,00
Article 31. Preus públics 0,00

312 Preus públics 0,00
3121 Matrícules
3122 Ingressos INAPE
3123 Beques família nombrosa
3129 Escoles adscrites

313 Cursos de Doctorat 0,00
3131 Cursos de Doctorat

319 Altres preus públics 0,00
3191 Proves aptitud accés Universitat (PAAU)
3192 Proves d’aptitud per a majors de 25 anys
Article 32. Prestació de serveis 123.282,44

323 Serveis universitaris generals 6.142,89
32301 Servei Lingüístic

 32302 Servei de Biblioteca 6.142,89
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
32501 OTRI
32502 STQ

 32503 Arqueologia

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. POSICIONAR EL PERSONAL DE LA UNIVERSITAT (PDI I PAS) COM EL SEU PRINCIPAL ACTIU,
DEFININT POLÍTIQUES I ACTUACIONS DESTINADES POTENCIAR-LO

Accions 2003 2004 2005

12.3.1 Elaborar un Pla Director de Recursos Humans com a eina completa pel que fa a la 
política de personal de la URV

X

12.3.2 Elaborar una normativa d’avaluació de l’activitat del PDI que valori la seva contribució 
de forma global

X X

12.3.3 Elaborar mecanismes d’incentivació de la carrera professional (productivitat i 
promoció)

X X X

12.3.4 Elaborar mecanismes per millorar la selecció i provisió de llocs de treball de PAS X X

12.1 INDICADORS QUALITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

12.1.1 Normativa d’avaluació de l’activitat aca-
dèmica del PDI

- 2002 Elaboració 2003 3 URV Aplicació

12.1.2 Disseny dels mecanismes d’incentivació 
de la carrera professional del PAS

- 2002 Elaboració 2003 3 URV Consolidació

12.2 INDICADORS QUANTITATIUS 2003

Descripció indicador
Situació inicial Objectiu

Pes
Unitats 
implic. Tendència 2005

Dada Ref Dada Ref

12.2.1 Nombre de departaments que duen a 
terme el pacte de dedicació

- 2002 50% 2003 2 URV,D Implantació
en tots els

departaments
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Aplic. Explicació de l’ingrés Quartes
econ.
326 Aules d’Extensió Universitària 0,00

32601 Aula de Música
32602 Aula de Teatre

327 Serveis Universitaris de Recursos 0,00
32701 Servei de Recursos Tècnics
32702 Servei de Recursos Científics
32703 Servei de Recursos Educatius

329 Altres prestacions de serveis 117.139,55
 3291 Cursos de Postgrau 8.703,58
 3292 Seminaris, Congressos i Simposis 142.997,00

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

 3299 Altres prestacions de serveis -34.561,03
Article 33. Venda de béns 4.571,30

330 Venda de publicacions pròpies
333 Venda de béns de promoció
336 Venda d’impresos i sobres de matrícula 4.571,30
339 Altres vendes

Article 38. Reintegrament exercicis tancats 0,00
380 Reintegrament exercicis tancats
389 Altres reintegraments

Article 39. Altres ingressos 74.660,40
399 Altres ingressos 74.660,40

Capítol 4. Transferències corrents 883.831,79
Article 40. Transferències de l’estat 363,00

401 Transferències de l’estat 363,00
4011 Subvencions DGES 363,00
4016 Subvencions Ministeri Ciència i Tecnologia

 4019 Altres subvencions de l’estat
Article 41. Transf. organitzacions autònoms administratius 0,00

411 Transf. Organitzacions autònoms administratius
Article 45. Transferències de la comunitat autònoma 772.794,39

450 Transferències de la Generalitat 772.794,39
 4501 Departament de la Presidència 728.794,39
 45011 Subvenció nominativa 746.184,02
 45012 Subvenció Consell Social
 45013 Subvenció Servei Lingüístic
 45014 Subvencions tribunals concursos
 45015 Subvenció COU-PAAU
 45019 Altres subvencions -17.389,63

4502 Departament de Treball 0,00
45021 Subvenció ICE

 45029 Altres
4503 Departament d’Ensenyament 0,00

45031 Subvenció activitat ICE
 45039 Altres

45041 Departament de Cultura 0,00
45041 Subvencions Departament de Cultura

4506 Departament de Medi Ambient 0,00
45061 Subvencions Departament Medi Ambient
45091 Subvencions altres departaments 44.000,00

459 Transf. d’organismes autònoms de la CCAA 0,00
4591 Transf. d’organismes autònoms de la CCAA
Article 46. Altres adm. públiques locals 36.305,13

460 Subvencions Ajuntament 309,15
462 Subvenció Diputació 10.820,00
469 Altres subvencions 25.175,98

Article 47. Subvenció entitats privades 74.369,27
479 Subvencions entitats privades 74.369,27

4791 Subvencions entitats privades sense conveni 9.986,05
4792 Subvencions entitats privades amb conveni 64.383,22
Article 48. Subvenció d’institucions sense ànim lucre 0,00

480 Subvenció de famílies i institucions sense ànim lucre
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Aplic. Explicació de l’ingrés Quartes
econ.
Article 49. Transferències de l’exterior 0,00
492 Transferències de la Unió Europea
499 Altres Transferències de l’exterior

Baixes Capítol 4
Capítol 5. Ingressos Patrimonials 30.821,13
Article 52. Interessos c/c 28.481,13

520 Interesssos c/c 28.481,13
529 Altres Interessos

Article 53. Dividends i participació en beneficis 0,00
537 Dividends i participació en beneficis

Article 54. Rendes béns immobles 2.340,00
540 Lloguer d’aules
541 Lloguer instal·lacions Sant Jordi
549 Altres lloguers 2.340,00

Article 55. Concessions 0,00
550 Concessions 0,00
 5501 Concessions Servei de fotocòpies
 5502 Concessions màquines expenedores

5503 Concessions servei de bar
559 Altres concessions

Capítol 6. Alienació d’inversions reals 0,00
Article 60. Alienació de terrenys
Article 61. Alienació de les altres inversions reals 0,00

619 Venda d’altres inversions reals 0,00
61911 Venda Immobilitzat Mat. (maquinària)

Capítol 7. Transferències de capital 72.442,84
Article 70. Transferències recerca estat 28.670,77

701 Projectes de recerca 28.670,77
 7011 Ministeri d’Educació i Cultura 0,00

70111 Transferència de la CICYT
70112 Transferència de la DGES
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 28.670,77
7016 Ministeri de Ciència i Tecnologia 0,00

70161  Minsteri de Ciència i Tecnologia
70169 Altres Transferències de l’estat

7017 Ministeri d’Economia
709 Altres transferències

Article 75. Transf. de capital de la Generalitat 29.500,00
751 Transf. de capital de la Generalitat 29.500,00

7511 Departament de la Presidència 0,00
75111 Direcció General de Recerca

751111 DGR projectes
751112 DGR infraestructura
751113 DG mobilitat
751114 DGR becaris
751119 DGR altres

75112 Direcció General d’Universitats 0,00
751121 DGU projectes
751122 DGU infraestructura
751123 DGU mobilitat
751124 DGU becaris
751129 DGU altres

75119 Altres direccions generals
7512 Departament de Cultura 0,00

751211 Departament Cultura Projectes
7513 Departament de Medi Ambient 29.500,00
7514 Departament de Sanitat i Seguretat Social
7515 Departament d’Indústria i Energia

759 Altres Transferències
Article 76. Transferències d’Ens locals 7.252,15

760 Transferències d’Ajuntaments
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Aplic. Explicació de l’ingrés Quartes
econ.
761 Transferències de la Diputació –infraestructura– 0,00

7611 Diputació de Tarragona
 7619 Altres Diputacions
769 Altres transferències 7.252,15

Article 77. Transferències d’entitats privades 7.019,92
779 Transferències de Capital d’entiats privades 7.019,92

Article 79. Transferències exteriors 0,00
790 Transferències Unió Europea
799 Altres transferències

Capítol 8. Actius Financers -3.325,66
Article 83. Préstecs a curt termini

830 Préstecs a curt termini
Article 87. Incorporació de romanents -3.325,66

870 Romanent de Tresoreria Genèric 
871 Romanent de Tresoreria Afectat I Especial -3.325,66

Baixes. Capítol 8
Capítol 9. Passius Financers 0,00
Article 91. Préstecs rebuts en moneda nacional 0,00

913 Préstecs rebuts a llarg termini d’Ens de fora del sector públic

TOTAL 1.186.284,24

3  S’aprova la Memòria econòmica de l’exercici 2002 (es publicarà monogràfic). 

4  S’aprova la política de renovació d’equipament informàtic.

POLÍTICA DE RENOVACIÓ DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC

OBJECTIU

La posada en marxa d’una política de renovació dels equipaments informàtics té com a
objectius fonamentals:

◆ Mantenir el parc informàtic a disposició de la comunitat universitària en unes
condicions adequades des del punt de vista de la qualitat i la quantitat de l’equipament
i la racionalització del seu manteniment.

◆ Amb vista a mantenir un nivell de qualitat dels equipaments al llarg del temps,
preveure un cicle de renovació de l’equipament informàtic de forma que aquest tingui
una vida aproximada màxima de 5 anys.

◆ Acordar uns criteris que siguin útils per determinar les quantitats d’equipaments
informàtics que s’han de dotar per a cada un dels àmbits (PAS, PDI i equips de lliure
accés a usuaris de centre), en funció de les variables adients en cada cas.

◆ Acordar uns estàndards tècnics que serveixin com a base per les dotacions d’equi-
pament. 

◆ Proposar unes condicions que, a través d’una modalitat de finançament comple-
mentari per part dels departaments, facilitin que el PDI d’aquests departaments disposi
d’equipament informàtic portàtil, per utilitzar-lo en les diferents ubicacions on es des-
envolupa l’activitat del PDI.

◆ Proposar uns plantejaments de programació i de pressupost plurianuals que per-
metin garantir la continuïtat d’aquesta política.

◆ Gestionar l’aprovisionament d’equipaments informàtics de forma que s’optimitzin
les condicions de compra en base al volum, les característiques dels equips i els serveis
associats. 

ABAST

L’abast previst inicialment per la política de renovació d’equipaments informàtics con-
templa que s’apliqui en els següents àmbits:

◆ Dotació d’equipaments informàtics per al PDI.
◆ Dotació d’equipaments informàtics per al PAS.
◆ Dotació d’equipaments informàtics de lliure accés per als usuaris de centres.
En els apartats següents d’aquest document, es proposen les bases fonamentals per

la política de renovació de l’equipament informàtic, establint:
◆ Criteris de dimensionament quantitatius per cada àmbit d’aplicació.
◆ Opcions de millores sobre els criteris que poden assolir centres i departaments,

aportant un finançament addicional.
◆ Criteris tècnics sobre les tipologies dels equips.
◆ Serveis que es plantegen pel manteniment i la gestió del parc d’equips.
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Les tipologies d’equipament previstes són:
- Equips tipus PC fix amb monitor, teclat, ratolí, connexió a xarxa, etc. per a PAS,

PDI i lliure accés a usuaris de centres.
- Equips portàtils per al PDI dels departaments que aportin un finançament comple-

mentari (podran incloure opcionalment teclat, monitor i ratolí externs i base d’expan-
sió).

- Equips tipus SunRay, que amb combinació amb els equips tipus PC fix configura-
rien les dotacions de lliure accés a usuaris de centres.

En un apartat posterior, s’indiquen els estàndards tècnics que es preveuen orientati-
vament, i que es concreten per tal d’establir la definició detallada dels criteris i condici-
ons tècniques que s’han d’exigir als proveïdors que optin al subministrament dels
equips.

Aquests estàndards tècnics són de caràcter general, per obtenir el màxim rendiment
a la negociació amb els proveïdors. En cas que per determinades unitats, es detectin
necessitats específiques que afectin les característiques tècniques dels seus equips, es
procurarà satisfer aquestes necessitats, entenent que aquestes unitats han d’assumir els
costos diferencials derivats de les seves peculiaritats. 

Quant a la freqüència de renovació de l’equipament, l’abast preveu que sigui cada
5 anys. Tant a nivell de centres com de departaments es preveu que amb la correspo-
nent aportació del finançament addicional es pugui millorar aquesta freqüència de
renovació.

CRITERIS DE DIMENSIONAMENT QUANTITATIUS

Per tal de planificar i racionalitzar l’assignació dels equipaments informàtics en els
àmbits que formen part de l’abast, es proposen uns criteris de dimensionament per cada
un d’aquests àmbits:

PDI
L’assignació d’equips informàtics es fa en funció de les places de la plantilla de PDI per
departaments.

Com a criteri es proposa:
◆ Places de PDI ordinari (fix o interí, a temps complet o parcial): 1 equip informàtic/

plaça1

◆ Places de PDI contractat (segons les fórmules actuals):
- Ajudants: 1 equip informàtic/plaça1

- Associats 18 crèdits: 0,32 equips informàtics /plaça2

- Associats 9 crèdits.: 0,16 equips informàtics / plaça2

1Vinculat al compliment de l’establert en el Pacte de dedicació del PDI.
2Criteris de càlcul d’EJC estàndard.

Aplicant aquests criteris sobre la plantilla de PDI del curs 2002-03, es dedueix la
quantitat d’equipaments informàtics que corresponen assignar a cada departament.
Aquesta informació i càlculs apareixen detallats a l’annex I.

◆ El resultat global del càlcul és que el parc d’equips informàtics per al PDI que s’ha
de renovar estaria compost inicialment per 671 equips.

PAS
L’assignació d’equips informàtics es fa en funció de la relació de llocs de treball per
cada un dels serveis centrals, PAS de centres, PAS de departaments i resta d’unitats.

També es tenen en compte les funcions de les unitats per establir uns criteris racio-
nals de dimensionament del parc informàtic per aquest col·lectiu.

Es proposen els criteris següents:

Places de serveis i unitats centrals: 1 equip/plaça amb les següents excepcions:

◆ Places de la Unitat de Transferència (equipament informàtic depenent de la FURV)
◆ Camp i celler experimental: 1 equip per compartir pels 2 tècnics i el masover
◆ Mossos d’estabulari (SRCiT): no en requereixen
◆ Jardiner: no en requereix
◆ Consergeria del rectorat: 1 equip

Places associades a centres o edificis:

◆ Oficina de suport al deganat: 1 equip/plaça
◆ Secretaries de centre: 1 equip/plaça
◆ Biblioteques de centre: 1 equip/plaça
◆ Agents multimèdia de centre: 1 equip/plaça
◆ Consergeries: 1 equip/consergeria
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Places associades a departaments:

◆ Personal administratiu: 1 equip/plaça
◆ Personal de suport a la docència informatitzada: 1 equip/plaça
◆ Personal de suport a la docència en laboratoris: 1 equip/plaça
Aplicant aquests criteris a l’actual relació de llocs de treball, resulta el següent

volum d’equipaments informàtics:
Places de serveis i unitats centrals: 166 equips
Places associades a centres o edificis: 107 equips
Places associades a departaments:  62 equips
Places associades a instituts universitaris:  5 equips

TOTAL 340 equips

La informació detallada s’adjunta a l’annex II.

Equips informàtics de lliure accés als usuaris de centres
La quantitat d’equips informàtics de lliure accés a disposició dels usuaris de centres ha
de ser proporcional al nombre d’estudiants de 1r i 2n cicle matriculats. 

Tenint en compte el punt de partida, les referències externes i les propostes de
nivells desitjables per part de les institucions, es proposa que la ràtio pugui arribar a ser
d’un equip informàtic per cada 20 estudiants. Aquesta ràtio serà millorable amb un
finançament complementari per part del centre.

La situació proposada, a nivell de quantitat d’equips i tipus de configuració, s’obté
aplicant els següents criteris:

◆ Poder millorar la ràtio de forma que s’assoleixi, com a mínim, l’objectiu de 20
alumnes per cada equipament de lliure accés.

◆ Revisar els càlculs de quantitats per cicles de renovació cada cinc anys.
◆ Poder ubicar els equipaments fonamentalment a les aules d’usuari i complemen-

tàriament a les biblioteques de centre.
◆ Definir la configuració tècnica de les aules en funció de la necessitat d’utilització

de programari específic per part dels alumnes.
Al següent quadre es presenta una comparativa entre la situació actual i la propo-

sada, basada en el nombre d’alumnes de 1r, 1r i 2n i 2n cicle matriculats al curs 2002-
03 per centre.

1Previsió amb ensenyament desplegat
Configuració de les aules de lliure accés a usuaris de centre

Es proposen configuracions mixtes que facin compatibles les necessitats tecnològiques
per poder fer ús de programaris específics que són requerits en alguns centres (en aques-
tes situacions s’ha de disposar d’equipaments tipus PC), amb la introducció d’equips
especialment orientats a la navegació i a les utilitats web i microinformàtiques (SunRay).

De totes formes, independentment de la combinació de configuracions, es pretén
garantir:

Equips de lliure accés a usuaris de centres: situació proposada vs. situació actual

Situació
proposada

Situació actual

Alumnes
Prog.
Espec.

s/n

Càlcul 1
equip/20
estudiants

Càlcul 1
equip/15
estudiants

Aula lliure accés Biblioteca Total
Ràtio
act.

Variació
Sit. ac.
Vs 1/20

Variació
Sit. act. Vs

1/15

Total Total PC SunRay Mac Total

F. Lletres 1.361 N 68 91 21 10 31 5 36 38 32 55

F. Química 732 S 37 49 15 10 2 27 4 31 24 6 18

ETSE 1.859 S 93 124 28 12 40 4 44 42 49 80

ETSEQ 661 S 33 44 12 10 22 4 26 25 7 18

FCEiP 1.777 S 89 118 15 5 20 11 31 57 58 87

FCJ 1.654 N 83 110 33 33 14 47 35 36 63

EUI 329 N 16 22 9 2 1 12 5 17 19 -1 5

FE 308 N 15 21 10 5 15 3 18 17 -3 3

FCEiE 2.161 S 108 144 47 10 16 73 5 78 28 30 66

FMCS 993 S 50 66 15 10 25 6 31 32 19 35

EUTiO1 258 N 13 17 22 22 0 22 12 -9 -5

TOTAL 12.093 605 806 227 74 19 320 61 381 32 224 425
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◆ La possibilitat de gravar i d’imprimir el treball efectuat en qualsevol tipologia
d’equips de lliure accés.

◆ La compatibilitat de fitxers treballats en entorn SunRay amb els fitxers treballats en
entorn Microsoft. 

◆ La compatibilitat amb l’ús de totes les eines, funcionalitats, configuracions
d’accés, seguretat, identificació d’usuari, etc. que estan planificades.

S’entén que els equips informàtics de lliure accés als usuaris de centres han d’estar
situats majoritàriament a les anomenades “aules de lliure accés a usuaris”, però comple-
mentàriament es poden situar a altres dependències del centre, on es donin les caracterís-
tiques de lliure accés per als seus usuaris, com és el cas de les biblioteques de centre.

Resum de quantitats d’equips informàtics
A continuació es presenta el resum d’equips que formarien part de la política de reno-
vació d’equipament informàtic.

Es presenta així mateix, a títol orientatiu, la quantitat d’equipaments que s’haurien
de renovar anualment, en base a un cicle de 5 anys, si s’apliqués estrictament el criteri
de renovar anualment una cinquena part dels equips. De totes formes, tal com es pro-
posa a l’apartat de “Planificació d’accions”, els criteris de priorització i periodicitat de
la renovació, s’han d’analitzar i aprovar una vegada es disposi de la informació deta-
llada de l’inventari i característiques dels equips que actualment estan instal·lats.

OPCIONS DE MILLORA AMB EL FINANÇAMENT DE CENTRES I DEPARTAMENTS

Tal com s’ha comentat anteriorment, es contemplen oportunitats per tal que, amb
finançament addicional aportat pels centres i departaments, es puguin millorar diversos
aspectes de la política de renovació de l’equipament informàtic.

Quant als centres, es poden preveure dues possibles línies de millora: per una part
hi ha la possibilitat de millorar la ràtio de nombre d’equips/nombre d’alumnes, i per
una altra part hi ha la possibilitat de millorar la freqüència de renovació dels equips.

D’altra banda, i pel que fa referència als departaments, també es poden preveure
dues possibles línies de millora: per una part hi ha la possibilitat de dotar al PDI amb
equips portàtils en comptes de fer-ho amb equips fixos i, per una altra part, també hi ha
la possibilitat de millorar la freqüència de renovació dels equips.

Concepte Quantitat total
Quantitat anual 
(base de renovació 
lineal: cada 5 anys)

PDI  671 134

PAS  340 68

Equips de lliure accés per a usuaris de centre  605 121

TOTAL 1.616 323

Opcions de millora amb el finançament addicional per part dels centres

Freqüència de renovació de 
l’equipament

Renovació cada 5 anys Renovació cada 4 anys

Ràtio nombre d’alumnes 
per equip de lliure accés

20 alumnes/equip Finançament per pressupost 
general de la universitat

Finançament addicional 
per pressupost del centre

15 alumnes/equip Finançament addicional 
per pressupost del centre

Finançament addicional 
per pressupost del centre

Opcions de millora amb el finançament addicional per part dels departaments

Freqüència de renovació
de l’equipament

Renovació cada 5 anys Renovació cada 4 anys

Tipologia de l’equip per 
dotar el PDI del departament

Equip tipus PC fix Finançament per pressupost 
general de la universitat

Finançament addicional 
per pressupost del 
departament

Equip portàtil Finançament addicional 
per pressupost del 
departament

Finançament addicional 
per pressupost del 
departament
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En funció de les alternatives mencionades, serà necessari concertar amb els centres
i els departaments les seves opcions amb la finalitat de concretar l’aportació que hau-
rien de fer i també especificar-ho de cara a la planificació de l’aprovisionament dels
equips.

CRITERIS TÈCNICS

Tipologia estàndard d’equipament
En termes generals es plantegen tres tipologies d’equipament: PC estàndard, PC portàtil
i SunRay.

◆ El tipus d’equip més generalitzat serà el PC estàndard, amb el qual es dotarà per
defecte el PAS, PDI i la major part de l’equipament de lliure accés per als usuaris de
centre.

◆ Tal com s’ha especificat, el PDI tindrà la possibilitat de comptar amb equipament
portàtil, en funció del finançament complementari a aquesta política que pugui aportar
el seu departament.

◆ Es proposen els equips SunRay per formar part de les configuracions mixtes de les
aules de lliure accés als usuaris de centres, de forma complementària.

Quant a les característiques tècniques, es proposen mínims vàlids a l’actualitat. De
totes formes, com que es tracta d’un Pla de renovació plurianual, i comptant amb l’evo-
lució de la tecnologia, no es poden mantenir aquests requeriments tècnics com a fixos,
sinó que s’haurà d’establir un acord amb els proveïdors, de forma que els equips sub-
ministrats siguin en cada moment d’unes característiques tècniques homologades que
mantinguin un elevat nivell de prestacions.

Les característiques tècniques són orientatives en aquest moment i han de quedar
concretades en els plecs de condicions tècniques que s’han d’elaborar pel procediment
de contractació. En aquest sentit, són característiques de prestacions tipus que poden
sofrir alguna variació per optimitzar la relació qualitat preu (per exemple processadors
Pentium vers AMD, CD-ROM vers CD-ROM/DVD, etc.)

Per una altra part, i tal com s’ha comentat, aquestes són les característiques tèc-
niques genèriques que tindran els equips. Per tal de cobrir determinades necessitats
específiques que es puguin produir singularment, es negociaran uns preus per compo-
nents addicionals. S’entén que els costos addicionals respecte als genèrics que es deri-
vin d’aquestes necessitats addicionals els han de cobrir els centres o departaments que
tinguin aquestes necessitats específiques.

Les característiques tècniques orientatives més rellevants proposades en aquest
moment són:

PC

PENTIUM IV MÍNIM 256 MB RAM (o equivalent) FDD 3,25

HDD 40 GB/7200 RPM TECLAT 

TARGETA XARXA PXE 3COM o INTEL, WOL RATOLÍ PS/2

MONITOR CRT 17’ o TFT 15’ USB 2.0 MÍNIM

WINDOWS 2000 PROFESSIONAL CD-ROM 

ALTAVEUS I TARGETA SO ETHERNET 10/100

LECTOR TARGETA INTEL·LIGENT INTERNA

FUNCIONALITAT WOL

PORTÀTIL (MARCA)

PENTIUM IV MÍNIM 256 MB RAM (o equivalent) FDD 3,25

HDD 40 GB/7200 RPM TECLAT 

TARGETA XARXA PXE 3COM o INTEL, WOL RATOLÍ PS/2

PORT INFRAROJOS/TARGETA COM.INALÀMBRIQUES USB 2.0 MÍNIM

MÒDEM INTERN 56K CD-ROM/DVD 

WINDOWS 2000 PROFESSIONAL ETHERNET 10/100

ALTAVEUS I TARGETA SO BASE EXPANSIÓ

LECTOR TARGETA INTEL·LIGENT MONITOR 15’

FUNCIONALITAT WOL
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En l’equipament portàtil es diferencien una sèrie d’opcions que es poden contem-
plar amb el finançament addicional corresponent: teclat, ratolí extern, base d’expansió
i monitor.

SERVEIS ASSOCIATS A LA POLÍTICA DE RENOVACIÓ D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC

El manteniment d’un parc microinformàtic important com el de la URV requereix la
contractació d’una sèrie de serveis que assegurin que les actuacions sobre els equips es
fan en consonància amb les necessitats dels usuaris. Per aquest motiu, i en paral·lel al
plantejament de la política de renovació d’equips informàtics, es proposa la subcon-
tractació d’uns serveis orientats a la seva renovació, manteniment i control del parc
microinformàtic de la universitat.

Els serveis que es proposen són del tipus:
◆ Nivell de garantia al llarg de la vida de l’equip.
◆ Manteniment de l’equip.
◆ Assistència tècnica.
◆ Tractament i resolució d’incidències sense pèrdua de disponibilitat dels equips.
◆ Integració amb el procés d’inventari d’equips.
◆ Traçabilitat de la situació i historial dels equips.

ESTIMACIONS ECONÒMIQUES DEL PLA DE RENOVACIÓ

En base a les quantitats estimades anteriorment, i d’una forquilla de preus proposats de
forma preliminar per diversos proveïdors consultats, s’han pogut fer unes estimacions
econòmiques relacionades amb aquest Pla de renovació. Les estimacions que es pre-
senten són merament orientatives i estan basades en una hipòtesi de renovació lineal
d’1/5 part cada any del parc informàtic. Per una altra banda, els preus unitaris de què
s’informa incorporen el preu de l’equip i de serveis associats a la tipologia descrita.

1Inclou les opcions de teclat, ratolí i pantalla CRT externa i base d’expansió.
3Estimacions provisionals amb 100% PC. Pendent d’ajustar costos SunRay, però la previsió és que la variació sigui poc important.

SunRay

SERVIDORS AMB CPU. PROCESSADOR I DISC DEPENENT D’ESTACIONS CONNECTADES

SISTEMA OPERATIU SERVIDOR SOLARIS

ELEMENTS TIPUS SunRay-1 

MONITOR CRT 17’ o TFT 15’ RATOLÍ SunRay

STAROFFICE v5.2 TECLAT SunRay

CLIENT FTP VISOR POSTSCRIPT

NAVEGADOR NETSCAPE 

LECTOR TARGETA INTEL·LIGENT INTERNA

Càlcul costos equips (estimació preliminar)

Volum Total Volum anual
Cost banda 
baixa (€)

Cost equip 
banda alta (€)

Preus individuals amb serveis i IVA inclosos (PC) 1.022,00 € 1.340,00 €

Preus individuals amb serveis i IVA inclosos (portàtil)1 1.792,00 € 2.355,00 €

PDI  671 134 136.948,00 € 179.560,00 €

PAS  340 68 69.496,00 € 91.120,00 €

Equips de lliure accés a usuaris de centres3  605 121 123.662,00 € 162.140,00 €

TOTAL 1.616 323 330.106,00 € 432.820,00 €
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PLANIFICACIÓ D’ACCIONS

ALTRES INICIATIVES RELACIONADES AMB LA POLÍTICA DE RENOVACIÓ DE 
L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC

Encara que no formen part dels objectius centrals d’aquesta política de renovació de
l’equipament informàtic, s’han identificat altres iniciatives en les quals cal treballar a
curt termini de cara a enfortir la disponibilitat de recursos informàtics com a un dels
eixos fonamentals per la millora de la qualitat docent i dels recursos docents a la URV. 

Entre aquestes accions s’han identificat:
◆ Experiència pilot i posterior pla d’extensió de xarxes inalàmbriques a les ins-

tal·lacions de la URV.
◆ Facilitació d’ofertes d’equips portables amb una excel·lent relació qualitat preu

pels estudiants de la URV, que combinadament amb les ofertes financeres ja disponi-
bles, o altres més específiques, fomentin la introducció dels equips informàtics portàtils
entre la comunitat universitària.
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ANNEX II. CÀLCUL EQUIPS INFORMÀTICS PAS

1Les xifres corresponen a nombre d’equips després d’aplicar els criteris esmentats.
2Inclou rectorat, vicerectorat, secretaria general, gerència, gabinets i consergeria rectorat.

1Les xifres corresponen al nombre d’equips després d’aplicar els criteris esmentats.
2Inclou la unitat docent mixta URV-Joan XXIII.
3Inclou l’equipament corresponent al camp i celler experimental.
4Inclou un equip assignat a l’agent multimèdia que comparteixen la FE i la EUI

5  S’aprova el Manual de prevenció de riscos laborals (es publicarà monogràfic).

6  S’aprova la política de cànons. S’aprova la proposta de centres de la xarxa IT.

PROPOSTA DE CÀNONS 

INTRODUCCIÓ

Marc d’actuació
Aquests últims anys, el volum d’ingressos provinents d’activitats d’R+D+I ha crescut de
forma important. Aquestes activitats porten associades, per a la URV, uns costos impor-
tants, tant directes com indirectes. Els primers són específics per a una acció determi-
nada i generalment són senzills de quantificar. Els últims són difícils de calcular, ja que

Equips Unitats i Serveis Centrals1

Funcionaris Laborals Eventuals Total
Consell Social 1 1 2
Rectorat2 17 12 9 38
SGAiE 17 2 19
SRH 10 1 11
SGE 12 1 13
SGR 5 0 5
SGEU 4 2 6
SRI-TIC 1 16 17
SRCiT 1 11 12
SRM 1 7 8
OCiC 1 3 4
SREd. 1 6 7
SRLing. 1 6 7
Sbib 13 0 13
EdD 1 0 1
ORI 2 1 3
U.Transfer. 0 0 0
TOTAL 88 69 9 166

Equips centres o edificis1

Funcionaris Laborals Total
F. Lletres 7 1 8
F. Quimica 5 1 6
Plaça I.T. 4 3 7
ETSE 6 1 7
ETSEQ 4 1 5
Edif.ETSE/Q 4 2 6
FCEiP 10 3 13
FCJ 10 3 13
EUI4 5 3 8
FE3 4 5 3 8
FCEiE 10 3 13
FMCS2 9 3 12
EUTiO 1 0 1
TOTAL 80 27 107

Equips instituts universitaris1

Funcionaris Laborals Total
ICE 2 1 3
IEA 0 2 2
TOTAL 2 3 5
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estan associats a activitats generals conjuntes i que, per tant, difícilment poden identifi-
car-se amb una activitat concreta. 

Per tal que la docència no es vegi perjudicada per les activitats de transferència de
coneixements i tecnologia, prestació de serveis i de formació continuada, la Llei
universitària de Catalunya, en l’article 27 introdueix el principi de compensació, el qual
estableix: “La contractació per portar a terme treballs de recerca, tècnics o artístics, cor-
responents al que estableix l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre,
d’universitats, ha d’atendre el principi de compensació. La universitat ha d’ésser compen-
sada per tots els costos, directes o indirectes, que siguin atribuïbles a cada contracte”. 

Així mateix, en el programa de govern presentat el maig de 2002, es va fer una pro-
posta de cànons articulada en tres conceptes diferents (la qual es veu reflectida en la
proposta d’estatut): a) Un cànon genèric del 5% per a la URV, en concepte de despeses
indirectes, b) tendir a la repercussió dels costos directes i c) regular, en el marc del
pacte de dedicació, l’aplicació de l’article 68 de la LOU. 

La situació actual
La normativa actual de cànons, heretada de l’antiga OTRI, es basa en l’aplicació d’uns
percentatges fixos (cànons) sobre l’import de les activitats d’R+D+I. A la taula següent
hi ha la casuística que podem trobar-nos: 

1La diferència entre el total i els cànons cobrats es reingressa a l’investigador.

El sistema de cànons a altres universitats
Les conclusions principals de l’estudi d’Ismael Rodrigo5 són les següents: 

◆ La gran majoria d’universitats calculen una taxa de costos indirectes fixa sobre el
total del pressupost del contracte. 

◆ Les taxes de costos indirectes aplicades a la universitat espanyola són el resultat
d’un procés de fixació arbitrari, que en cap cas obeeix a l’anàlisi dels costos suportats.

◆ Les taxes de costos indirectes són molt reduïdes, presumiblement molt inferiors a
la realitat.

◆ Les reglamentacions existents sobre la regulació de costos i preus presenten man-
cances conceptuals, especialment respecte a la fixació de la taxa de costos indirectes. 

◆ Les taxes obtingudes pels sistemes de càlcul aplicats en diversos àmbits geogràfics
(EUA, Canadà, Regne Unit, UE, etc.) superen àmpliament les xifres aplicades a les uni-
versitats espanyoles. 

Respecte a l’entorn català, la UB, la UAB i la UPC tenen establerts uns cànons entre el
15% i el 25% per activitats de transferència, prestació de serveis i formació continuada.

Els costos de l’R+D+I a la URV i a la FURV
La determinació dels costos indirectes de les activitats d’R+D+I és una tasca molt com-
plexa i es basa en l’assignació de porcions de costos de caràcter general a diferents seg-
ments d’activitat, més o menys desglossats. 

En el paràgraf següent, i sense ànim d’exhaustivitat, s’han enumerat de manera il·lus-
trativa una sèrie de costos directes i indirectes relacionats amb un projecte d’R+D+I: 

Costos directes 
- Contractació de personal (tècnics, becaris, administratius, etc.)
- Material consumible utilitzat 
- Viatges 
- Serveis externs
- Adquisició de material inventariable

Cost gestió
(%)

Cànon URV
(%)

Cànon dept.
(%)

Total
(%) Comentari

URV
Projectes 
Administració central 6,8 + 0,7 7,5 15

Cost total fixat 
MCIT

Prestació de serveis 4 4 + 0,7 4 12,7 Cost fixat URV
Retrib. addicionals 
(p.e. professors UOC) – 12+0,7 12,7 Cost fixat URV

FURV
Transferència 4 4 + 0,7 4 12,7 Cost fixat URV
Formació permanent 4 4 + 0,7 4 12,7 Cost fixat URV
Projectes europeus1 4 4 + 0,7 4 20 Cost total fixat UE 

per institucions 
sense comp. analít.

5 ISMAEL RODRIGO MARTÍNEZ I CRISTINA VILLARROYA BERGÉS. “El coste de los contratos de investi-
gación en la Universidad española“, Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, núm. 27, 1999.
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Costos indirectes 
- Manteniment del laboratori on es realitza el projecte
- Subministres generals (aigua, llum, electricitat, etc.)
- Part de la factura de telèfon dels professors involucrats en el projecte
- Costos indirectes de gestió (despeses originades per la gestió tècnica i administra-

tiva necessària per al desenvolupament del projecte des de la URV o la FURV)
A l’annex I, s’ha realitzat una estimació de l’ordre de magnitud dels costos d’R+D+I

ocasionats a la URV, als seus departaments i a la FURV, comparats amb els cànons i
ingressos provinents d’activitats de recerca, d’una part, i d’activitats de transferència de
coneixements, prestació de serveis i formació continuada, de l’altra, durant l’any 2002.
No s’ha tingut en compte el cost de les unitats i serveis genèrics de la URV, encara que
algunes de les tasques que realitzen estiguin relacionades amb l’R+D+I (p. e. Servei de
Recursos Humans, Servei d’Informàtica, Servei d’Infraestructures, etc.). Tampoc no es
comptabilitza la dedicació dels professors.

A la taula següent hi ha un resum dels principals factors indicadors calculats, i que
ens donen una idea global sobre despeses i ingressos de l’R+D+I a la URV: 

Com es pot veure, el principi de compensació no s’acompleix, ja que els ingressos
per activitats de transferència+ PS+FC cobreixen, solament, el 52% de les seves despeses.

ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA DE CÀNONS

Objectius de la reforma del sistema de cànons
◆ Tendir, de manera progressiva, a l’equilibri entre els costos i els ingressos en

R+D+I i, en especial, complir amb el principi de compensació (art. 27 de la LUC).
◆ Aclarir els costos per a cadascuna de les accions d’R+D+I i poder ingressar els

cànons en conseqüència, sobretot pel que fa als costos de gestió (art. 83.2 de la LOU).
◆ Desenvolupar l’article 134 de l’Estatut de la URV, segons el qual s’ha d’aplicar: 
- Un cànon fix en concepte de costos indirectes.
- Els costos directes originats en la gestió i realització del treball.
- Una deducció variable a les retribucions del PDI, lligada al pacte de dedicació.

Els cànons a la proposta d’estatuts
En el programa electoral de l’actual equip de direcció, es va determinar que les activi-
tats d’R+D+I i la formació continuada estarien subjectes a un cànon fix i tindrien en
compte els costos directes de l’actuació. Tanmateix, les retribucions del personal inves-
tigador estaran subjectes a un percentatge de retenció en funció del pacte de dedicació.
Aquesta filosofia s’ha vist reflectida a la proposta d’estatut. Segons l’article 134 de la
proposta d’estatut, en els punts 5 i 6 proposa: 

5. D’acord amb el principi de compensació, la Universitat retindrà, dels ingressos
obtinguts a través dels contractes previstos en aquest article, un cànon fix en concepte de
costos indirectes, a més dels costos directes originats en la gestió i realització del treball,
segons els criteris que, a proposta del Consell de Govern, estableixi el Consell Social.

6. La Universitat aplicarà un cànon a les remuneracions que percebin els membres
del personal de la Universitat en virtut dels contractes previstos en aquest article.
Aquest cànon es podrà fixar en funció de l’avaluació del grau d’acompliment del pacte
de dedicació, d’acord amb els criteris que estableixi el Consell de Govern.

Proposta de cànons

Criteris generals
D’acord amb els criteris fixats en l’Estatut, el cànon fix, costos de gestió (indirectes) i les
retencions a les remuneracions s’han de fer de la manera següent: 

CÀNON FIX (COSTOS INDIRECTES) 

S’estableix un cànon fix mínim del 4% per a la URV i un altre d’un 4% per al departa-
ment o servei, el personal del qual organitzi l’activitat. Addicionalment s’estableix un
cànon d’1% destinat a la Comissió URV Solidària.

Indicador % Explicació
Despeses recerca / Ingressos totals recerca 92 Per cada 1 € que ingressem, les despeses 

indirectes representen 92 cèntims.
Despeses (transf.+ PS+FC) / Ingressos totals 
(transf.+ PS+FC)

34 Per cada 1 € que ingressem, les despeses 
indirectes representen 34 cèntims.

Cànons ingressats recerca / Despeses 
recerca

5 Els cànons de la recerca només cobreixen 
el 5% de les despeses.

Cànons ingressats (transf.+ PS+FC) / 
Despeses (transf.+ PS+FC)

52 PRINCIPI DE COMPENSACIÓ
Els cànons de la (transf.+ PS+FC) cobreixen 
el 52% de les despeses.

Ingressos /Despeses FURV 45 Els ingressos de la FURV cobreixen el 45% 
de les despeses.
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COSTOS DE GESTIÓ

Bàsics indirectes (gestió econòmica i administrativa bàsica)

- Per als projectes de l’administració central, gestionats per la URV, s’estableixen en
el 6% (3% SGR + 3% departament). 

- Per a les activitats de transferència, formació permanent i prestació de serveis,
s’estableix un cànon d’un 6%. Aquest cost directe inclou la gestió tècnica, econòmica,
acadèmica i administrativa i la coordinació de l’acció per mitjà d’un tècnic d’enllaç. 

- Per als projectes europeus, s’han de considerar uns costos directes de gestió també
del 6%. Cal considerar que hi ha projectes que admeten un cànon inferior al 20%. En
aquest cas, l’ordre de prioritat és el següent: 1% URV Solidària > cost gestió > cànon
URV > cànon dept. 

Directes addicionals

Són costos de gestió específics per a un projecte determinat. Podríem enumerar els següents,
entre d’altres:

- Publicitat (general i específica)
- Gestió de patents
- Accions emprenedores
- Pràctiques en empreses per a estudiants de formació continuada
- Organització de congressos i seminaris (desplaçaments, reserva d’hotel, catering, etc.)
- Etc. 

RETRIBUCIONS ADDICIONALS PERSONALS

El cànon URV pot ser variable, amb un mínim d’un 5%, si el professor té el pacte de
dedicació complet, i un màxim d’un 20% en cas contrari. 

Situació final: acompliment del principi de compensació

El compliment del principi de compensació, com ja hem dit, comporta que els ingres-
sos i les despeses per activitats de transferència, formació continuada i prestació de ser-
veis es vegi equilibrat. Els resultats de la simulació indiquen que el cànon total hauria
de ser del 29%, considerant que els costos no han canviat. 

Proposta de cànons

Tal com s’ha posat de manifest, la situació final d’acompliment del principi de compen-
sació comporta doblar els cànons per activitats de transferència, prestació de serveis i
formació continuada. Aquesta és la situació final, encara que creiem més adequat arri-
bar-hi de manera gradual, actuant sobre l’augment dels ingressos i la contenció de les
despeses. Proposem incrementar el cànon total fins al 20% l’any 2006 (que és el consi-
derat pels projectes europeus i, per tant, és una bona referència). 

A la taula següent hi ha els cànons i costos de gestió aplicables cada anualitat: 

El percentatge d’acompliment del principi de compensació hauria de ser: 

Imputació de costos de gestió
Cànon 
dept. o 
unitat

2003-2004 2004-2005 2005-2006

Cànon 
URV Total

Cànon
URV Total

Cànon 
URV Total

URV

Projectes MCiT 3 Cost gestió SGR
3 Cost gestió dept.

4 4 + 1
(9+1)

15
(20 ?)

4 + 1
(9+1)

15
(20 ?)

4 + 1
(9+1)

15
(20 ?)

Prestació de serveis 6 Cost gestió URV 4 4 + 1 15 7 + 1 18 9 + 1 20

Retribucions addicionals – – – 5/20 5/20 5/20

FURV

Transferència 6 Gestió econòmica i administrativa 
+ tècnic d’enllaç

4 4 + 1 15 7 + 1 18 9 + 1 20

Formació permanent 6 Gestió econòmica i administrativa 
+ tècnic d’enllaç

4 4 + 1 15 7 + 1 18 9 + 1 20

Projectes europeus 6 Gestió econòmica i administrativa 
+ tècnic d’enllaç

4 9 + 1 20 9 + 1 20 9 + 1 20

Indicador
2003

%
2004

%
2005

%
2006

% Explicació

Cànons ingressats (transf. + PS+FC) / 
Despeses (transf. + PS+FC)

52 62 70 76 PRINCIPI DE COMPENSACIÓ
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Situacions singulars

De forma pactada, i d’acord amb el Consell de Govern, es pot flexibilitzar l’aplicació
dels cànons en casos singulars com és ara quan les activitats es realitzin fora de les ins-
tal·lacions de la URV o bé que la gestió la realitzi una altra entitat. 

SITUACIÓ ACTUAL

Ingressos R+D+I, any 2002 per Unitats
 

Total Can

URV DEPT. FURV fixes Retenció retribucions

% Import % Import % Import % retrib. cànon var. Import

Administració central sense OH 2.432,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Administració central amb OH 
(FIS, PN, PSPGC)

576,2 7,5 43,2 7,5 43,2 0,0 0,0 15,0

Administració central amb OH 
(FIS, PN, PSPGC) Hospitals

250,0 5,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

Projectes UE 855,4 4,7 40,2 4,0 34,2 4,0 34,2 12,7

Administració autonòmica 
sense OH

1.415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Administració autonòmica amb 
OH (Marató Hosp. )

269,3 10,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Local 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altres entitats 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Convenis + Prestació Serveis 
FURV 

2.246,0 4,7 105,6 4,0 89,8 4,0 89,8 12,7 232,0 0,0 0,0

Formació continuada FURV 1.648,8 4,7 77,5 4,0 66,0 4,0 66,0 12,7 337,4 0,0 0,0

Prestació serveis URV: SRC i T, 
ICE i Servei Lingüístic

360,1 8,7 31,3 4,0 14,4 0,0 0,0 12,7 70,0 0,0 0,0

Altres ingressos FURV 260,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 260,1 100,0

TOTAL 10.476,4 337,2 247,6 450,1 0,0

TOTAL FURV 5.010,3

Ingressos R+D+I, any 2002 per Activitat
Recerca Cànons Trans+PS+FC Cànons Retenció retribucions

% Import % Import % Import % Import
% 

retrib. 
cànon 

var.
Import

Administració central sense OH 2.432,8 100,0 2.432,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Administració central amb OH (FIS, 
PN, PSPGC)

576,2 100,0 576,2 15,0 86,4 0,0 0,0 15,0 0,0

Administració central amb OH (FIS, 
PN, PSPGC) Hospitals

250,0 100,0 250,0 5,0 12,5 0,0 0,0 5,0 0,0

Projectes UE 855,4 100,0 855,4 12,7 108,6 0,0 0,0 12,7 0,0

Administració autonòmica sense OH 1.415,7 100,0 1.415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Administració autonòmica amb OH 
(Marató Hosp.)

269,3 100,0 269,3 10,0 26,9 0,0 0,0 10,0 0,0

Local 12,0 100,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altres entitats 150,0 100,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Convenis + Prestació Serveis FURV 2.246,0 0,0 0,0 12,7 0,0 100,0 2.246,0 12,7 285,2 232,0 0,0 0,0

Formació continuada FURV 1.648,8 0,0 0,0 12,7 0,0 100,0 1.648,8 12,7 209,4 337,4 0,0 0,0

Prestació serveis URV: SRC i T, ICE i 
Servei Lingüístic

360,1 0,0 0,0 12,7 0,0 100,0 360,1 12,7 45,7 70,0 0,0 0,0

Altres ingressos FURV 260,1 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 260,1 100,0 260,1

TOTAL 10.476,4 5.961,4 234,5 4.515,0 800,5 0,0
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Costos R+D+I any 2002

URV Recerca Transferència

Costos indirectes Import Coef. (%) Total Coef. (%) Total Coef. (%) Total

Servei de Gestió de la Recerca (personal + funcionament) 220,2 100,0 220,2 100,0 220,2 0,0 0,0

Manteniment laboratoris (aigua, llum, neteja, vigilància, etc.) 3.780,0 30,0 1.134,0 78,5 889,6 21,5 244,4

Manteniment i reparació equipament científic 177,4 100,0 177,4 78,5 139,1 21,5 38,2

Convocatòries d’ajuts URV ( PIR, PSR, ACCESS, etc.) 603,0 100,0 603,0 100,0 603,0 0,0 0,0

Suport grups recerca 271,4 100,0 271,4 100,0 271,4 0,0 0,0

Biblioteca (revistes, bases de dades, personal, func.) 2.054,0 30,0 616,2 78,5 483,4 21,5 132,8

Investigadors Ramon y Cajal 10,0 100,0 10,0 100,0 10,0 0,0 0,0

Becaris URV (Cap. I + Ramon y Cajal) 1.813,0 75,0 1.359,8 100,0 1.359,8 0,0 0,0

Servei de Recursos Científics i Tècnics 510,4 75,0 382,8 78,5 300,3 21,5 82,5

TOTAL 4.774,8 4.276,9 497,8

DEPARTAMENTS Recerca Transferència

Costos indirectes Import Coef. (%) Total Coef. (%) Total Coef. (%) Total

Funcionament (telèfon, impressores, paper, etc.) 1.030,7 50,0 515,4 78,5 404,3 21,5 111,0

Inventariable (mobiliari, material doble ús, etc.) 257,6 50,0 128,8 78,5 101,0 21,5 27,8

Informàtica personal 600,0 50,0 300,0 78,5 235,4 21,5 64,6

Gestió administ. i econ. Proj. i ajuts (30 pers. x 21.000 €) 631,1 25,0 157,8 100,0 157,8 0,0 0,0

Gestió tècnica de projectes i ajuts (20 pers. x 24 €) 480,8 25,0 120,2 100,0 120,2 0,0 0,0

TOTAL 1.222,1 1.018,7 203,4

FURV Recerca Transferència

Costos indirectes Import Coef. (%) Total Coef. (%) Coef. (%) Total

Personal URV 202,9 100,0 202,9 17,1 34,6 82,9 168,3

Personal propi 436,2 100,0 436,2 17,1 74,5 82,9 361,7

Manteniment instal·lacions 99,1 100,0 99,1 17,1 16,9 82,9 82,2

Funcionament 258,6 100,0 258,6 17,1 44,2 82,9 214,4

TOTAL 996,8 170,2 826,6

GRAN TOTAL 6.993,7 5.465,8 1.527,9

Indicadors %

Ingressos (Transf. + PS+FC) / Ingressos (Recerca + Trans. + PS+ FC) 22

Recerca FURV / (Recerca + Trans + PS+ FC) FURV 17

Despeses (Recerca + Trans. +PS+FC) / Ingressos totals (Recerca + Trans. +PS+FC) 67

Despeses (Recerca) / Ingressos totals (Recerca) 92

Despeses (Transf. + P.S. + F.C.) / Ingressos totals (Transf. + P.S. + F.C) 34

Ingressos cànons (Recerca) /Despeses (Recerca) 4

Ingressos cànons (Transf. + P.S. + F.C.) /Despeses (Transf. + P.S. + F.C.) 52 Segons el principi de compensació = 100

Ingressos FURV /Despeses FURV 45
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7  S’aprova la Normativa de bones pràctiques en transferència i prestació de serveis. 

BONES PRÀCTIQUES EN LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
DE TRANSFERÈNCIA I PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA URV

INTRODUCCIÓ

Les universitats, en virtut del que disposa l’article 20 de la Llei d’universitats de
Catalunya, poden signar convenis amb empreses i altres entitats per realitzar treballs
encaminats a la transferència de coneixement i tecnologia, així com també a la presta-
ció de serveis. 

La URV, fidel al seu compromís amb el territori, i fruit del seu coneixement en les
disciplines que li són pròpies, té la missió de contribuir, mitjançant la transferència de
coneixements i tecnologia, al benestar de la societat que l’envolta, a través del desen-
volupament econòmic de la regió i amb el màxim respecte al medi ambient i al patri-
moni.

En aquest sentit, la URV vol garantir la màxima qualitat en totes les activitats de
transferència de coneixements i tecnologia i prestació de serveis amb les empreses,
administracions i organitzacions amb les quals hagi establert convenis de col·laboració,
sobretot en aquelles àrees en què la societat és més sensible, com són el medi ambient,
el desenvolupament econòmic, etc. Al mateix temps, ha de vetllar també perquè la
comunicació dels resultats dels treballs per part dels investigadors i la Universitat, quan
es faci, sigui de la forma més veraç i eficaç possible. 

Ens trobem, doncs, amb la necessitat de dotar-nos de mecanismes i procediments
que ens permetin assegurar la màxima qualitat tècnica i la millor forma i procediment
de difusió dels resultats, quan s’escaigui. Amb aquesta finalitat, i tal com es desenvolu-
parà en els següents apartats, proposem la creació d’una comissió d’ètica, unes normes
d’estil i unes clàusules addicionals en els convenis que han de signar l’investigador res-
ponsable del projecte, la FURV (organisme al qual la URV ha encarregat la gestió de la
transferència de coneixements i tecnologia, la prestació de serveis i la formació conti-
nuada) i l’entitat peticionària. 

COMISSIÓ D’ÈTICA DE LA URV

La Comissió d’Ètica, creada pel Consell de Govern, és l’encarregada de vetllar perquè
els treballs que es realitzin i perquè el procés de comunicació dels mateixos a la socie-
tat, quan s’escaigui, sigui el millor possible.

La seva composició serà la següent: 
◆ El rector/a o persona en qui delegui.
◆ El director/a general de la FURV.
◆ El/la cap del Gabinet de Comunicació.
◆ 6 catedràtics/ques d’universitat, de reconegut prestigi, de la URV.
◆ Un tècnic/a de la FURV, que actuarà com a secretari/ària tècnic/a, amb veu però

sense vot. 
S’ha de reunir de forma ordinària dos cops l’any, i de forma extraordinària quan

sigui necessari. Les seves funcions seran les següents: 
◆ Ajudar i aconsellar els investigadors en la realització dels treballs de transferència

i prestació de serveis, especialment quan aquests tractin temes sensibles per a la socie-
tat. 

◆ Donar suport, juntament amb el Servei de Comunicació, a la difusió, a través dels
mitjans de comunicació, dels resultats dels treballs realitzats, sempre i quan aquesta
comunicació estigui autoritzada per l’entitat peticionària.

◆ Proposar i revisar les normes d’estil.
◆ Facilitar mitjans tècnics als investigadors (com ara consultes a juristes). 
◆ Fer un seguiment dels resultats i de la documentació que cal lliurar dels treballs,

especialment dels que tinguin més impacte per al medi ambient i la societat. 
◆ Decidir en cas de treballs que no segueixen les normes d’estil. La Comissió podrà

comptar, quan ho cregui convenient, amb l’assessorament d’experts en els temes quan
les circumstàncies ho requereixin.

NORMES D’ESTIL PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE TRANSFERÈNCIA I 
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Els treballs duts a terme per professors o investigadors de la URV, ja siguin de transfe-
rència de coneixements o de tecnologia o de prestació de serveis, s’han d’ajustar als
següents criteris generals:

1. El responsable tècnic del treball ha de ser una persona amb experiència, coneixe-
ments i competència demostrats dins l’àrea cientificotècnica.
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2. El responsable tècnic de la proposta ha de signar un compromís intern a la URV,
en nom de tot l’equip participant, en el qual es compromet a actuar amb rigorositat,
independència, integritat i ètica professional.

3. En la proposta de conveni hi ha d’haver un annex tècnic, el qual, per als projec-
tes de transferència, ha d’incloure informació sobre els antecedents, estat de la ciència
i la tècnica, objectius, pla de treball, equip humà assignat al projecte, pressupost, docu-
ments i equips per lliurar, etc. 

4. S’ha de seguir el mètode científic en la realització del treball, sempre que sigui
aplicable. 

5. Les conclusions del treball han de ser tan objectives com sigui possible, evitant
fer valoracions personals, especialment en els temes sensibles des del punt de vista
social o mediambiental. 

6. S’ha de seguir la política de comunicació de la URV en la difusió dels resultats,
sempre i quan aquesta comunicació estigui autoritzada per l’entitat peticionària. 

7. S’han de seguir les normes de confidencialitat i de propietat intel·lectual i indus-
trial de la URV.

CLÀUSULES DELS CONVENIS

Segona: Condicions d’acceptació del treball
El Dr/Dra. __________________accepta realitzar el treball sol·licitat, d’acord amb el

programa de treball i personal que figuren a l’annex d’aquest contracte, i respectant les
normes d’estil que la URV ha establert per al desenvolupament de qualsevol projecte
de transferència o prestació de serveis. 

Quarta: Responsables de les activitats de transferència i prestació de serveis i del
seguiment

Per la URV, el responsable del desenvolupament de les activitats de transferència i
prestació de serveis és el Dr/Dra.______________, que tindrà com a interlocutor vàlid
per part de l’empresa el Sr/Sra. _____________________. La URV, com a institució, no
es fa responsable de les opinions dels seus investigadors ni de les conclusions dels seus
estudis.

8  S’aproven les modificacions de la Normativa acadèmica i de matrícula de tercer cicle.

TRÀMITS PER MATRICULAR-SE / EXAMINAR-SE

PERÍODE DE DOCÈNCIA

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

respectar les condicions de la normativa de matrícula i acadèmica. Aquestes normes
estan disponibles a la pàgina Web de la Universitat: http://www.urv.es -> Alumnes Doc-
torat -> Normatives. 

◆ En el moment de sol·licitar la matrícula, l’estudiant ha d’estar en possessió dels
requisits necessaris. La fitxa de matrícula té caràcter d’instància. La seva eficàcia resta
condicionada al compliment dels requisits legals establerts i al lliurament de la docu-
mentació corresponent. 

◆ Només es pot formalitzar la matrícula en uns dels programes aprovats per la URV. 

Sol·licitud d’admissió al programa de Doctorat
Qui: L’estudiant que ha finalitzat els estudis de segon cicle, que preveu el programa.

Ha d’estar en possessió del títol de llicenciat/da, arquitecte/a o enginyer/a. 
On: Al departament que organitza el programa. 
Quan: En les dates de preinscripció que preveu el programa. 
Documentació: Sol·licitud d’admissió. Sol·licitud/Resolució d’equivalència de títol

(només en el cas d’estudiants estrangers). Currículum. Còpia de l’expedient acadèmic. 

Admissió d’alumnes al programa
Qui: El departament organitzador del programa. 
Com: El departament publica la relació d’admesos i exclosos. 
On: Publicació al tauler d’avisos.
Publicació a la web (Memòria del programa de doctorat). 
Quan: Com a mínim 5 dies abans de la data d’inici del període de matrícula .
Observacions: Un cop publicada la relació d’admesos i exclosos, l’estudiant podrà

consultar-la a la web introduint-hi el seu DNI. 

Tutoria de matrícula
Qui: El tutor/a corresponent i el doctorand/a.
On: En el lloc que determini el departament. 
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Quan: Entre la publicació de la llista d’admesos i l’inici de la matrícula. 
Documentació: En el full de sol·licitud de matrícula s’acorden els cursos/seminaris

de què s’ha de matricular el doctorand/a. 
Observacions: L’estudiant, quan consulti si ha estat admès, rebrà informació del

tutor que li correspon, i del dia, hora i lloc de la tutoria. 

Formalització de la matrícula
Qui: L’estudiant/a. 
On: Els cursos propis a l’Escola de Doctorat, la qual ha de tenir cura de la gestió

administrativa del doctorat. En el cas de matriculació de cursos aliens, crèdits recone-
guts pel tutor/a i cursos adaptats i/o convalidats, veure la tramitació en l’apartat corres-
ponent a: Procediments administratius i models de sol·licituds. 

Quan: Dins del termini establert en cada programa. En casos excepcionals, amb
l’informe favorable del departament corresponent, el delegat del rector per al doctorat
pot autoritzar la matrícula fora aquest termini. 

Documentació: Full de sol·licitud de matrícula emplenat i signat pel tutor/a. Foto-
còpia del DNI o passaport (només els alumnes que no hagin cursat estudis a la URV, 1
fotografia, Títol original i fotocòpia o bé fotocòpia confrontada (només els alumnes que
no hagin cursat estudis a la URV. Si s’escau, diferents justificants del tipus d’exempció o
deducció de l’import de la matrícula. Dades bancàries per a la domiciliació de la matrí-
cula. 

Observacions: L’alumne/a ha de matricular-se d’un mínim de 9 crèdits, llevat que
els que li manquin per finalitzar els estudis de doctorat siguin menys.

Un cop finalitzat el període de matrícula, els cursos o seminaris amb menys de 5
alumnes poden ser anul·lats. Els alumnes afectats poden substituir els crèdits en què
s’han matriculat per altres cursos o seminaris.

Aquest nombre pot variar en el cas de programes interuniversitaris, si així ho preveu
el conveni corresponent.

L’estudiant, en el moment de matricular-se, rebrà en mà un rebut de matrícula, que
tindrà tots els efectes en el moment en què s’hagi descomptat l’import de la matrícula al
seu compte bancari. 

Finalització del procés i liquidació econòmica
Qui: L’estudiant.
Com: Abonant l’import que figura en el resguard de la matrícula. 
On: A través de l’entitat bancària on s’ha fet la domiciliació. 
Quan: Dins dels 7 dies després d’emetre el rebut. 

Formalització de matrícula condicional
Qui: Alumnes que han sol·licitat beca convocada pel MECD o per la Generalitat de

Catalunya. 
Alumnes que poden gaudir d’un ajut per afavorir la mobilitat, atès que al departa-

ment organitzador del programa de doctorat li ha estat concedit un ajut per afavorir la
mobilitat de professorat universitari i alumnes de tercer cicle. 

Alumnes pendents de concessió de beca URV, si en les dates previstes per a la
matrícula no ha esta resolta la convocatòria. 

Alumnes estrangers, admesos pel departament, pendents de presentar la documen-
tació completa per poder realitzar l’equivalència corresponent. La condicionalitat no
afectarà els efectes econòmics de la matrícula. 

On: A l’Escola de Doctorat. 
Quan: ins del termini establert en cada programa. 
Documentació: Justificants d’haver sol·licitat la beca/ajut segellada pel Servei de

Gestió de la Recerca o bé pel Servei de Recursos Humans i Organització, si s’escau. 
Còpia de la sol·licitud d’haver demanat l’equivalència del títol estranger a la Secre-

taria del Centre, si s’escau. En aquest supòsit, l’estudiant prèviament haurà d’haver abo-
nat la taxa corresponent per realitzar l’estudi d’equivalència de títol d’estudis estrangers
per accedir als estudis de doctorat.

Vegeu apartat efectes econòmics de la matrícula condicional. 
Observacions: En el cas de les matrícules condicionals, l’estudiant, una vegada

resolt l’objecte de la condicionalitat, ha de lliurar el justificant de la concessió o no de
la beca / ajut. En el cas que es resolgui la beca favorablement, la matrícula serà defini-
tiva; en cas de denegació, s’emetrà un nou rebut amb el tipus de matrícula que corres-
pongui. 

PERÍODE D’INVESTIGACIÓ

Verificació aprovació del període de docència dels estudiants
Qui: A l’Escola de Doctorat. 
Com: A través del sistema informàtic. 
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Quan: Abans de l’inici del període de matrícula .
Observacions: Els alumnes de doctorat que van matricular-se el curs 2001-02 en

programes de doctorat de la URV que estaven en el primer, segon o bé tercer any del
programa poden obtenir el seu expedient acadèmic a través de la pàgina web amb el
seu DNI i la seva contrasenya i presentar-lo al tutor/a del programa en el moment de fer
la tutoria.

Consulta expedient acadèmic 

Tutoria de matrícula
Qui: El tutor/a corresponent i el doctorand/a un cop comprovat l’expedient de

l’alumne/a. 
On: En el lloc que determini el departament. 
Quan: Abans de l’inici del període de matrícula. 
Documentació: En el full de matrícula, que el tutor/a obtindrà per mitjà de la pàgina

web, s’acorden els treballs d’investigació i el projecte de tesi en què s’ha de matricular
el doctorand/a. 

Formalització de matrícula
Qui: L’estudiant. 
On: A l’Escola de Doctorat. 
Quan: Dins del termini establert en cada programa. Amb l’informe del departament

corresponent, el delegat del rector per al Doctorat pot autoritzar la matrícula fora
d’aquest període. 

Documentació: Si s’escau, diferents justificants del tipus d’exempció o deducció de
l’import de la matrícula. 

Finalització del procés i liquidació econòmica
Qui: L’estudiant. 
Com: Abonant l’import que figura en el resguard de la matrícula. 
On: A través de l’entitat bancària on s’ha fet la domiciliació. 
Quan: Dins dels 7 dies després d’emetre el rebut. 

SUFICIÈNCIA INVESTIGADORA

Verificació aprovació programa de Doctorat
Qui: L’Escola de Doctorat. 
Com: A través del sistema informàtic .
Quan: Una vegada estigui qualificat el període d’investigació i abans de la matrí-

cula de la suficiència investigadora. 
Observacions: Els alumnes de doctorat que van matricular-se el curs 2001-02 en

programes de doctorat de la URV que estaven en el primer, segon o bé tercer any del
programa poden obtenir el seu expedient acadèmic a través de la pàgina web amb el
seu DNI i la contrasenya.

Consulta expedient acadèmic 

Sol·licitud avaluació tribunal únic
Qui: L’estudiant.
Com: Emplenant la sol·licitud corresponent. 
Quan: En la data que fixi el departament.
En cap cas pot efectuar-se el mateix curs que s’hagi iniciat el programa de doctorat. 

Formalització dels drets de l’examen
Qui: L’estudiant.
Com: A l’Escola de Doctorat o a la secretaria del centre. 
Quan: Dins del termini que fixi el departament, abans de la constitució del tribunal

únic. 
Documentació: Sol·licitud emplenada per l’alumne/a amb l’autorització del depar-

tament. Justificació, si s’escau, del títol de família nombrosa per poder aplicar el tipus
d’exempció que correspongui. 

Finalització del procés i liquidació econòmica
Qui: L’estudiant.
Com: Abonant l’import que figura en el resguard. 
On: En una de les entitats bancàries concertades. 
Quan: Dins dels 7 dies després de l’emissió del rebut, i sempre abans de la constitu-

ció del tribunal únic. 
Documentació: Una vegada pagat, ha de lliurar una de les còpies a l’Escola de

Doctorat. 
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LECTURA I DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL

Sol·licitud lectura de tesi doctoral
Qui: L’estudiant. 
On: Al departament responsable del programa de doctorat. 
Com: Emplenant la sol·licitud corresponent, acompanyada de l’autorització del

director de la tesi. 
Quan: En el moment de dipositar la tesi al departament. 

Verificació acceptació tesi Doctoral per part del departament
Qui: El departament. 
Quan: Després que s’hagi acordat l’acceptació pel consell de departament. 
Documentació: A la sol·licitud emplenada per l’alumne/a s’ha de fer constar l’auto-

rització del director/a de departament. 

Formalització dels drets de l’examen
Qui: L’estudiant.
Com: A l’Escola de Doctorat o a la secretaria del centre. 
Quan: Un cop dipositada la tesi a l’Escola de Doctorat .
Documentació: Sol·licitud emplenada per l’alumne/a amb l’autorització del depar-

tament. 
Justificació, si s’escau, del títol de família nombrosa per poder aplicar el tipus

d’exempció que correspongui (únic descompte aplicable per aquest concepte).

Finalització del procés i liquidació econòmica
Qui: L’estudiant. 
Com: Abonant l’import que figura en el resguard de la inscripció. 
On: En una de les entitats bancàries concertades. 
Quan: Dins dels 7 dies després de l’emissió del rebut, i sempre abans dels 10 dies

de la defensa de la tesi. 
Documentació: Una vegada pagat, ha de lliurar una de les còpies a l’Escola de Doctorat. 

QÜESTIONS ECONÒMIQUES

Preus a satisfer el curs 2003-2004 en la matrícula de Doctorat
(Decret de 8 de juliol, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadè-

mics a les universitats públiques per al curs 2003-2004 - DOGC 24/07/2003) 

1Per als majors de 28 anys d’edat, aquesta assegurança no és obligatòria, i tenen l’opció de subscriure la
voluntària.
2Als alumnes que es matriculin per segon cop d’un curs/treball d’investigació, l’import d’aquest s’incre-
mentarà en un 30%. Si se’n matricula per tercera vegada o més l’import s’incrementarà en un 50%.
Podeu consultar els ajuts, exempcions i tipus de matrícula a l’apartat “Aspectes econòmics de la matrí-
cula” dins aquesta mateixa pàgina. 
Als alumnes que no abonin els imports corresponents en la data prevista se’ls aplicarà un increment de
30,05€ en el preu total de la matrícula, per compensar les despeses que comporta la gestió de morosos. 

Concepte Preu crèdit
Tutoria

acadèmica

Preu taxa 
despeses 

matriculació
i expedient 
acadèmic

Preu 
assegurança 
obligatòria1

Preus Públics

Període de docència
(experimentalitat única)2

46,12 € 46,12 € 1,12 €

Període d’investigació

- Experimentalitat 12 60,61 € 46,12 € 1,12 €

- Experimentalitat 22 68,18 € 46,12 € 1,12 €

Convalidació
Reconeixement de crèdits

11,53 €
(25%)

46,12 € 1,12 €

Adaptació sense càrrec 46,12 € 1,12 €

Tutoria acadèmica 81,06 € 1,12 €

Serveis voluntaris

URV Solidària: 6 €
Servei d’Esports: 18 €
Assegurança voluntària: 10,52 €
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Altres preus a satisfer el curs 2003-2004 per al Doctorat 

Podeu consultar les exempcions a l’apartat “Aspectes econòmics de la matrícula”
dins aquesta mateixa pàgina. 

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 alum-
nes 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 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 i regularitzar la matrícula.
Una vegada transcorregut aquest període, l’Escola de Doctorat procedirà a regularitzar
la matrícula d’ofici, canviant el tipus de matrícula a ordinària.

Observacions: Si hi ha causes excepcionals que no fan possible el procediment
establert, l’estudiant podrà fer arribar una sol·licitud al delegat del rector per al Docto-
rat acompanyada d’un informe del Departament. En funció del que s’hi exposi es resol-
drà. 

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 o família nombrosa de 2a o d’honor. L’alumne/a està
exempt de pagat el 50% o el 100%, respectivament, dels preus públics en concepte de
serveis acadèmics, incloses les taxes administratives, establerts en el mateix decret. Els
alumnes espanyols amb família nombrosa de 1a categoria han d’aportar, en el moment

Concepte Taxes per diferents conceptes

TAXES ADMINISTRATIVES

Sol·licitud d’estudi de convalidacions 32,94 €

Sol·licituds d’estudi d’adaptacions 32,94 €

Sol·licituds d’estudi d’equivalència de títols estrangers 
per a l’accés als estudis de doctorat

32,94 €

Modificacions i/o ampliacions parcials de matrícula 19,77 €

Trasllats expedients 32,94 €

Recàrrec per impagament i/o morositat 30,05 €

Concepte Preu dret
examen

Preu
documents 
acreditatius

TAXES ADMINISTRATIVES

Certificat de docència 16,48 €

Suficiència investigadora 106,48 €

Diploma d’estudis avançats 57,01 €

Lectura i defensa tesi doctoral 106,48 €

Títol de doctor o duplicat del títol de doctor 155,00 €
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de formalitzar la matrícula, original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent. Els
de 2a categoria o d’honor han d’aportar original i fotocòpia del títol de família nom-
brosa vigent, o original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent acompanyat
del DNI.

Si en la data esmentada el títol de família nombrosa estigués en tramitació podran
obtenir-se els beneficis corresponents, acreditant la sol·licitud del títol esmentat, acom-
panyada d’una declaració jurada de la categoria que s’ha sol·licitat. Quan l’estudiant/a
disposi del document justificatiu, caldrà que el presenti a l’Escola de Doctorat. Els
alumnes majors de 21 anys, que vulguin gaudir del benefici de família nombrosa, hau-
ran de presentar el document que acrediti que el títol esmentat està en tramitació.

Aquesta exempció pot aplicar-la també quan sol·liciti certificats, modificacions i/o
ampliacions de matrícula, trasllat d’expedient, estudis d’adaptacions, de convalidaci-
ons, i d’equivalència de títol d’estudis estrangers per a l’accés al doctorat, així com
quan i faci el dipòsit del títol, si aporta la documentació acreditativa.

c) 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 del la documentació establerta en el conveni corres-
ponent 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, treballs d’investigació i projectes de tesi, si s’hi matricula
per primera vegada a un centre integrat de la URV. També tindrà dret a l’exempció si
l’àmbit del programa de doctorat no està implantat a la URV. Pel que fa a la matrícula
de la tutoria de tesi, l’alumne/a està exempt de pagar el 100% dels preus públics en
concepte de serveis acadèmics tots els cursos que es matriculi fins a la lectura de la tesi
doctoral. En els diferents supòsits, ha d’aportar el corresponent certificat original que
acrediti aquesta condició, dins del període oficial de matrícula del programa de docto-
rat, emès pel Servei de Recursos Humans i Organització, d’acord amb el model esta-
blert.

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
corresponent 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-

hi constar més d’una beca/ajut) 
b) Abonar a través de pagament domiciliat de l’import de les taxes, l’assegurança

escolar i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrí-
cula. 

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

◆ Alumnes becaris URV
Per poder tenir exempció de matrícula, l’alumne/a ha de: 
a) Matricular-se obligatòriament com a becari URV, justificant aquesta condició,

mitjançant el certificat corresponent. També pot fer-ho adjuntant una còpia de la
sol·licitud presentada per concursar a la plaça corresponent. La data dels efectes de la
beca ha de coincidir amb el període de matrícula oficial. 
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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. 

Un cop concedides o denegades les beques, l’Escola de Doctorat farà les regularit-
zaciones econòmiques pertinents a cada estudiant, d’acord amb la normativa vigent.
Independentment que l’estudiant sol·liciti revisió de la resolució, caldrà que faci efectiu
l’import de la matrícula.

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 i Organització. 

Els alumnes amb condició de becari estan exempts d’abonar l’import de la matrí-
cula dels crèdits corresponents al període de docència fins a un màxim de 20/21 crè-
dits. 

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 cada

període de matrícula quadrimestral o anual, en el moment de formalitzar la matrícula. 
2. S’aplicarà una taxa en el moment d’efectuar la/les modificacions i/o ampliació/

ons parcials de matrícula. 
3. S’aplicarà una taxa per a les sol·licituds d’adaptació d’estudis, de convalidació i

d’equivalència de títols d’estudis estrangers per a l’accés als estudis de doctorat. 
4. S’aplicarà una taxa per als trasllats d’expedient de doctorat. 

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 d’impagaments. Si l’impagament correspon a una
quantitat inferior a 30,05 euros, el recàrrec que s’hi aplicarà serà del 10% de l’import
pagat. 

◆ 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 a l’Escola de Doctorat l’anul·lació total de la sol·licitud

de matrícula un mes després d’haver-la formalitzat. No es poden fer anul·lacions parci-
als de sol·licituds de matrícula. 

2. Tenen dret a la devolució de l’import pagat (excepte les taxes de secretaria i els
serveis 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. 
No tenen dret a la devolució de l’import pagat si es presenta la sol·licitud per motius

personals. Els efectes econòmics d’aquesta anul·lació suposaran en general que no es
retornaran a l’alumne/a els imports pagats per la matrícula. No obstant això, quan en
cursos posteriors l’estudiant vulgui reprendre estudis, no se li aplicarà el recàrrec de
matrícula per repetició de cursos. 

3. 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
terminis de quantia similar. La domiciliació dels rebuts es farà efectiva dins dels 7 dies
abans de la data de venciment dels rebuts.

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/a 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.
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Pagament fraccionat (mensualitats). L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR) posa en marxa el pagament fraccionat en mensualitats. Per benefi-
ciar-se d’aquest tipus de pagament l’estudiant ho ha de manifestar en el moment de la
matrícula. L’adreça de la web on es poden connectar per obtenir més informació és la
següent: http://agaur.gencat.net/fraccionament 

Modalitats de pagament
L’import de la matrícula (crèdits i despeses de matriculació i expedient acadèmic) haurà
de ser abonada a través de pagament domiciliat. En el moment de formalitzar la matrí-
cula, l’estudiant caldrà que indiqui les dades bancàries on es farà el càrrec del/s rebut/s
generat/s. Si hi ha circumstàncies que li impedeixen domiciliar el pagament de la matrí-
cula, caldrà que ho exposi a l’Escola de Doctorat.

Qualsevol altra modalitat de pagament que l’alumne/a utilitzi es considerarà nul·la
i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se’n derivin. 

INFORMACIÓ PER A TOTS ELS ESTUDIANTS AMB TÍTOL ESTRANGER

Alumnes estrangers o espanyols amb titulació estrangera homologada
Qui: L’estudiant espanyol o estranger que estigui en possessió del títol de llicenciat/

da o d’un nivell acadèmic equivalent, obtingut en una universitat o en un centre d’ense-
nyament superior estranger, que vulguin cursar a Espanya els estudis universitaris de ter-
cer cicle, poden accedir-hi havent homologat, prèviament i d’acord amb el règim
general establert, el seu títol estranger al corresponent títol espanyol, que els habilitarà
per a l’esmentat accés. Com a conseqüència, podrà seguir el procediment establert en
l’índex de continguts: Tràmits a realitzar pels alumnes per matricular-se/examinar-se. 

Sol·licitud d’homologació de títols estrangers al Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports

Qui: L’estudiant espanyol o estranger que estigui en possessió del títol de llicenciat/
da o d’un nivell acadèmic equivalent, obtingut en una universitat o en un centre d’ense-
nyament superior estranger, que vulguin cursar a Espanya els estudis universitaris de ter-
cer cicle. 

On: Al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. 
Documentació:
◆ Sol·licitud d’homologació. Model: web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports,

a l’adreça www.mecd.es 
◆ Còpia autenticada del document que acrediti la seva identitat i nacionalitat. 
◆ Certificació acadèmica dels estudis cursats, original i còpia o bé còpies confronta-

des i legalitzades davant notari. 
◆ Certificació acreditativa de l’expedició del títol, original i còpia o bé còpia con-

frontada i legalitzada davant notari. Aquest document només serà necessari en el supò-
sit que aquesta dada no estigui prou acreditada a la certificació acadèmica.

(Vegeu-ne informació més detallada a la web del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esports, a l’adreça www.mec.es) 

Sol·licitud d’equivalència de títol estranger per cursar un programa de Doctorat 
Qui: L’estudiant que ha finalitzat estudis equivalents a segon cicle a un país estran-

ger, i no té homologat el títol. 
On: Al centre on està vinculat el programa de doctorat al qual es vol matricular. 
Quan: Abans de l’inici del programa. 
Documentació: 
◆ Sol·licitud d’equivalència de títol estranger per cursar un programa de doctorat

(vegeu model de sol·licitud d’admissió d’alumnes amb titulacions estrangeres als pro-
grames de doctorat). 

◆ Còpia autenticada del document que acrediti la seva identitat i nacionalitat. 
◆ Certificació acadèmica dels estudis cursats, original i còpia o bé còpies confronta-

des i legalitzades davant notari. 
◆ Certificació acreditativa de l’expedició del títol, original i còpia o bé còpia con-

frontada i legalitzada davant notari. Aquest document només serà necessari en el supò-
sit que aquesta dada no estigui prou acreditada a la certificació acadèmica. 

(Per a la legalització de documents cal adreçar-se a la web del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports; www.mec.es)

(Vegeu-ne informació més detallada a l’apartat de Procediments administratius i
models de sol·licitud). 

Observacions: L’estudiant, a l’hora de presentar la sol·licitud, haurà d’abonar la taxa
de sol·licitud per fer l’estudi de l’equivalència d’estudis estrangers per accedir als estu-
dis de doctorat. 

Núm. 8Full Oficial 36 / Consell de Govern de 10 de juliol de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003209

Informe sobre l’equivalència del títol estranger
Qui: La Comissió Acadèmica/Junta del Centre on està vinculat el programa de doc-

torat. 
Com: A través d’un informe sobre l’equivalència de la titulació de segon cicle. Serà

tramès, junt amb la documentació, al rector o al delegat del rector per al Doctorat cor-
responent perquè el resolgui definitivament. 

Resolució equivalència títol estranger
Qui: El rector o delegat del rector per al Doctorat en qui delegui. 
Com: Emetent una resolució. La notificació de la resolució serà lliurada a la persona

interessada. L’original de la resolució i una còpia de la notificació serà lliurada a
l’Escola de Doctorat on està vinculat el programa, per tal que un cop admès l’alumne/a
pugui formalitzar la matrícula en el termini establert. 

A partir d’aquest moment l’alumne/a haurà de seguir el procediment establert en
l’índex de continguts: Tràmits a realitzar pels alumnes per matricular-se/examinar-se. 

PROCEDIMENT SUFICIÈNCIA INVESTIGADORA TRIBUNAL ÚNIC PER A L’AVALUACIÓ 
DEL DEA

Característiques composició Tribunal Únic
Tribunal titular:
- 3 membres doctors
- El president ha de ser catedràtic d’universitat
- Un membre no ha de pertànyer al/s departament/s responsable/s del programa. Pot

pertànyer a una altra Universitat o al CSIC.
Tribunal suplent:
- Mateixes característiques 

Proposta composició Tribunal Únic
Qui: El coordinador del programa / departament. 
On: En l’imprès corresponent del dossier del programa. 
Quan: En el moment de presentar la proposta d’un programa de doctorat.

Aprovació composició
Qui: La Comissió de Doctorat. 
Quan: A la vegada que aprova el programa de doctorat. 

Inici d’actuacions Tribunal Únic
Qui: Ho determina el departament corresponent. 
On: El consell de departament / comissió de doctorat departament. 
Quan: Durant el curs següent a la finalització del programa, prèvia comprovació

per part de l’Escola de Doctorat, que els alumnes han obtingut els 32 crèdits del pro-
grama. 

Com: Avisant els alumnes afectats de la data en què tindrà lloc l’avaluació
Avisant el centre corresponent de la data en què tindrà lloc l’avaluació
Avisant l’Escola de Doctorat
Avisant al Servei de Recursos Econòmics de la data en què tindrà lloc l’avaluació. 

Sol·licitud participació dels estudiants
Qui: Els estudiants que han finalitzat un programa de doctorat. 
On: A la secretaria del departament. 
Quan: A partir que el departament tingui establert el dia de la convocatòria. 
Com: Presentant una sol·licitud i abonant a l’Escola de Doctorat o a la secretaria del

centre, les taxes establertes pel Decret de preus públics, adjuntant, si s’escau, el títol de
família nombrosa per poder aplicar el tipus d’exempció que correspongui (únic des-
compte aplicable per aquest concepte). A més, haurà d’aportar els documents que esta-
bleixi el departament/tribunal únic

En el cas que la qualificació sigui no apte/a, l’estudiant haurà de sol·licitar de nou la
participació i abonar les taxes corresponents. 

Desenvolupament i avaluació del reconeixement de la suficiència investigadora 
i l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats

(Vegeu les recomanacions de la Comissió de Doctorat) 

Característiques de la convocatória Tribunal Únic
Es reunirà 1 o 2 vegades a l’any. 
Actuarà en sessió plenària. 
Actuarà en sessió pública. 
L’acte s’ha d’anunciar al centre / departament 48 hores abans de tenir lloc, indicant

el lloc, l’horari, i l’ordre de presentació dels alumnes. 

Núm. 8Full Oficial 36 / Consell de Govern de 10 de juliol de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003210

Característiques de l’actuació del Tribunal Únic
Les sessions podran ser d’un o més dies. 

El tribunal valora els coneixements adquirits per tots els estudiants que hagin finalitzat
els estudis de doctorat durant el període transcorregut des de la darrera reunió del tribu-
nal, així com aquells que tinguin pendent aquesta avaluació des d’un període anterior. 

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

El tribunal fa una avaluació global dels cursos o seminaris realitzats pels doctorands
dins del període de docència, i també dels treballs d’investigació / projecte de tesi des-
envolupats dins del període de recerca tutelats, a partir de l’expedient de cada estudiant
i, si s’escau, de l’informe del tutor/a. 

Els doctorands hauran d’exposar el seu projecte de tesi i/o els treballs de recerca
tutelats, i respondre les qüestions i fer els aclariments que els membres del tribunal esti-
min pertinents. 

Acta
L’Escola de Doctorat lliura l’acta al secretari/ària del tribunal. 

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

En finalitzar les sessions, el tribunal ha d’aixecar una acta per a cadascun dels doc-
torands avaluats, on s’especificarà la qualificació obtinguda i l’àrea de coneixement en
la qual han obtingut la suficiència investigadora. 

Qualificacions
No apte. En aquest cas, el tribunal ha d’indicar els aspectes que l’alumne/a ha de reforçar.
Pot acordar també sotmetre al doctorand/a a una nova valoració dins del mateix curs. 

Aprovat 
Notable 
Excel·lent 

Alumnes de pla antic
L’alumne/a que ha seguit un programa de doctorat, fins i tot si ha obtingut la suficiència
investigadora, en el marc del Reial decret 185/1985, pot obtenir també el certificat-
diploma d’estudis avançats. 

Cal que sol·liciti i obtingui l’oportú reconeixement dels cursos i crèdits superats del
primer període, i dels treballs d’investigació equivalents en el nou sistema al segon perí-
ode. La sol·licitud l’ha de presentar al departament abans del 31 d’octubre. 

Les persones interessades han de sotmetre’s a la valoració dels coneixements adqui-
rits en exposició pública davant del tribunal únic, seguint el procediment establert per
als alumnes matriculats en un programa en el marc del Reial decret 778/1988. 

TUTORIA DE TESI

Consideracions generals
L’estudiant matriculat a la tutoria de tesi es considerat alumne/a de tercer cicle, i adscrit
al departament en què realitza la tesi doctoral, a efectes electius i participatius. L’estudi-
ant ha de formalitzar la matrícula cada curs mentre elabori la tesi. Si no ho fa, ha d’abo-
nar les matrícules pendents en el moment en què dipositi la tesi.

Estudiants que inicien la tutoria

Sol·licitud inici procés elaboració Tesi Doctoral
Qui: L’estudiant.
On: Emplenant la sol·licitud corresponent.
Quan: Quan hagi obtingut la suficiència investigadora i tingui admès el projecte de

tesi en el departament corresponent.

Verificació superació Tribunal Únic
Qui: El departament.
Com: A través de les actes del tribunal únic.
Quan: Després de la constitució del tribunal únic i que hagi finalitzat la seva actuació.

Estudiants que inicien la tutoria i els que estan en procés d’elaboració de la tesi

Tutoria director de Tesi
Qui: El director de la tesi i l’estudiant/a.
On: En el lloc que determini el departament.
Quan: Abans de l’inici del període de matrícula.
Documentació: Fitxa corresponent.
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Formalització de la matrícula
Qui: L’estudiant.
On: A l’Escola de Doctorat o a la secretaria del centre.
Quan: Després de la tutoria del director de la tesi.
Documentació: Fitxa on consti l’autorització del director. Si s’escau, diferents justi-

ficants del tipus d’exempció o deducció de l’import de la matrícula.

Finalització del procés i liquidació econòmica
Qui: L’estudiant.
Com: Abonant l’import que figura en el resguard de la matrícula.
On: En una de les entitats bancàries concertades.
Quan: Dins del 7 dies després d’emetre el rebut.
Documentació: Una vegada pagat, l’estudiant ha de lliurar una de les còpies a

l’Escola de Doctorat.

PROCEDIMENT LECTURA DE TESI DOCTORAL

Resum del Procediment

Consideracions generals
Les persones que hagin superat la suficiència investigadora i obtingut el certificat
diploma acreditatiu dels estudis avançats, i aspirin a l’obtenció del títol de doctor/a,
han de presentar la corresponent tesi doctoral, i obtenir-ne l’aprovació. 

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

Acabada l’elaboració de la tesi doctoral, el director/a pot autoritzar-ne la presentació. 
El doctorand/a ha de seguir el procediment següent: 

Dipòsit Tesi Doctoral (1a fase)
Qui: El doctorand/a. 
On: Al departament corresponent. 
Quan: Abans de la presentació l’Escola de Doctorat, d’acord amb el procediment

establert a cada departament. 
Documentació: 
◆ Sol·licitud examen tesi doctoral 
◆ Un exemplar de la tesi. 
◆ Autorització del director/a o directors i tutor/a, si s’escau (Model autorització

director de tesi). 

Dipòsit Tesi Doctoral (2a fase)
Qui: El doctorand/a. 
On: A l’Escola de Doctorat. 
Quan: De l’1 al 10 de cada mes. El mes d’agost es considera inhàbil. 
Documentació:
◆ Un exemplar de la tesi (si l’exemplar lliurat és relligat, caldrà substituir-lo per

l’exemplar enquadernat abans de la defensa de la tesi) 
◆ Autorització del director/a o directors. Quan el director/a no sigui docent del

departament responsable del programa, caldrà l’autorització del tutor. 
◆ Sol·licitud d’inscripció del projecte de tesi doctoral (el títol ha de coincidir amb el

títol de la tesi, així com el director/a,; si no, cal demanar-ne la modificació al departa-
ment responsable de la tesi). 

◆ Reconeixement suficiència investigadora (per als alumnes que han superat els
estudis de doctorat d’acord amb el RD 185/85) 

◆ Document acreditatiu d’haver obtingut la suficiència investigadora davant el tribunal
únic (per als alumnes que han superat els estudis de doctorat d’acord amb el RD 778/1998) 

◆ Resguard d’abonament de la matrícula de tutoria de tesi a partir del curs 1998-99. 
◆ Si la tesi està redactada en idioma estranger, cal l’autorització del Departament i

de la Comissió de Doctorat; en aquest cas, cal presentar un resum de quatre fulls en
català o bé en castellà. 

◆ Si el doctorand/a vol obtenir la menció de doctorat europeu, també haurà de pre-
sentar, a més a més: justificació d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos en
un país europeu, mitjançant un certificat expedit pel director/a del centre del país euro-
peu on s’hagi fet l’estada, i informes de dos professors doctors que pertanyin a instituci-
ons d’ensenyament superior de dos països diferents de l’Estat espanyol (aquests dos
membres no poden formar part del tribunal de la tesi doctoral). 

Acceptació Tesi i aprovació del Tribunal (1a fase)
Qui: El departament afectat. 
On: A l’Escola de Doctorat. 
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Quan: Després que el consell de departament s’hagi reunit.
Documentació:
◆ Autorització del director/a o directors/es i tutor/a, si s’escau. 
◆ Acord acceptació del Departament. 
◆ Proposta de tribunal (10 membres). 

Difusió dipòsit de la Tesi 
Qui: L’Escola de Doctorat. 
On: A través de la web. 
Quan: En el termini màxim de 5 dies després d’haver efectuat el dipòsit de la tesi, la

Comissió de Doctorat ho comunicarà a tots els departaments, instituts universitaris i
centres de la Universitat. Quedarà en dipòsit 10 dies naturals. Durant aquest període
qualsevol doctor/a en pot examinar els exemplars i, si convé, adreçar un escrit a la
Comissió de Doctorat, en vista dels escrits rebuts i amb la consulta prèvia al departa-
ment i als especialistes que consideri oportuns, la Comissió de Doctorat decidirà si
admet a tràmit la tesi o decideix retirar-la. 

Admissió a tràmit de la Tesi i aprovació del Tribunal (2a fase)
Qui: Comissió de Doctorat (es convoca al voltant del 25 de cada mes). 
On: A través de la web. 
Quan: En el termini màxim de 5 dies després de la Comissió de Doctorat. 
Tramitaciò Tesi i currículum als membres del Tribunal
Qui: El doctorand/a. 
On: Als 5 membres titulars i als 2 suplents del tribunal. 
Quan: A partir de l’admissió a tràmit de la tesi i de l’aprovació del tribunal per part

de la Comissió de Doctorat. 
Documentació: Un exemplar de la tesi i el currículum del doctorand/a. 

Tramesa informes membres Tribunal
Qui: Membres del Tribunal. 
On: President/a de la Comissió Doctorat. 
Quan: Abans d’un mes de la tramesa del nomenament. 
Com: Emplenant l’informe individual i raonat, a través de la web, en el qual valoren

la tesi, aprovant-la o desaprovant-la. 

Aprovació lectura de la Tesi
Qui: La Comissió de Doctorat (es convoca al voltant del dia 25 de cada mes).
Com: En vista dels informes dels 7 membres del tribunal, es disposa si s’escau o no la

defensa pública de la tesi. En el supòsit que es consideri interrompre la seva tramitació, es
farà arribar al departament i al doctorand/a les observacions que es considerin oportunes.

Si s’aprova la defensa, es demana al Departament la data, hora i lloc on es realitzarà
l’acte de manteniment i defensa de la tesi. Tindrà lloc en sessió pública durant el període
lectiu del calendari acadèmic (el mes d’agost es considera no lectiu). L’Escola de Doctorat
ho ha de comunicar al centre corresponent, el qual ho ha d’anunciar amb una antelació
mínima de 48 hores, així com als altres serveis de la universitat que correspongui. 

On: Es comunicarà a través de l’actualització de la web.
Quan: En el termini màxim de 5 dies després de la Comissió de Doctorat. 

Comunicació data i lloc de lectura
Qui: El Departament. 
On: A través de la web. 
Quan: En el moment que estigui acordat, com a mínim 48 hores abans de l’acte de

defensa de la tesi. 

Celebració de l’acte de defensa de Tesi
Qui: El departament / centre / Escola de Doctorat.
On: Al centre. 
Quan: D’acord amb les dates previstes. 
Com: La defensa de la tesi doctoral consisteix en l’exposició del doctorand/a de la

tasca preparatòria realitzada, el contingut de la tesi, i les conclusions, fent especial
menció de les aportacions originals. 

Els membres del tribunal han d’expressar la seva opinió sobre la tesi presentada i
poden formular qüestions i objeccions que considerin pertinent, a les quals el docto-
rand/a ha de respondre. 

Així mateix, els doctors presents a l’acte públic poden formular qüestions i objecci-
ons al doctorand/a, que ha de respondre, tot això en el moment i la manera que indiqui
el president del tribunal. 

Documentació: L’Escola de Doctorat ha de lliurar al secretari/ària del tribunal: la
composició tribunal, l’acta de grau de Doctor/a, la fitxa de base de dades Teseo i la pro-
posta premi extraordinari (5 còpies). 

Núm. 8Full Oficial 36 / Consell de Govern de 10 de juliol de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003213

Qualificacions
El tribunal atorgarà la qualificació de no apte/a, aprovat/da, notable o excel·lent, un
cop s’hagi fet una votació en sessió secreta. 

A judici del tribunal, amb un mínim de quatre vots del seus membres, pot atorgar-se
a la tesi per la seva excel·lència la qualificació d’excel·lent cum laude. En tot cas, la
qualificació es farà constar a l’anvers del corresponent títol de doctor/a. En el cas que
l’excel·lent cum laude hagi estat concedit per unanimitat, aquest extrem ha de constar
en l’acta del grau de doctor/a. 

Els alumnes que hagin obtingut en la defensa de la tesi excel·lent cum laude per una-
nimitat poden ser proposats individualment pel tribunal per a optar a premi extraordinari.
La proposta ha de ser confidencial i ha d’aconseguir la unanimitat de tots els membres.
En fer-se la proposta cal destacar molt breument els punts més rellevants de la tesi. 

Difusió Tesi Projecte (TDX)
Qui: L’estudiant. 
On: A l’Escola de Doctorat, on està vinculat administrativament el programa en el

moment d’efectuar el dipòsit del títol. 
Documentació:
◆ La tesi en fitxer informàtic (es pot presentar en pdf, word, wordperfect, html) 
◆ Contracte signat per duplicat per a l’edició electrònica de tesi, i posterior difusió

pública. Serà lliurat per l’Escola de Doctorat en el moment del dipòsit de la tesi. 
◆ Un resum d’una extensió màxima de 600 paraules en català o castellà, i un altre

en anglès, també en fitxer informàtic. 
(Vegeu-ne informació més detallada a la web, adreça: www.tdx.cesca.es) 
Quan: Quan l’alumne/a hagi llegit la seva tesi doctoral. 

PERIODIFICACIÓ PROCEDIMENT LECTURA TESI DOCTORAL

9  S’aprova la participació com a soci de la URV en l’Associació Catalana de Biodie-
sel.

Accions 1r mes 2n mes 3r mes 

Dipòsit tesi doctoral (departament) 

Acceptació tesi i aprovació tribunal 
(departament) 

Dipòsit tesi doctoral (SGAiE)
(1-10 de cada mes, excepte agost)

Difusió dipòsit tesi doctoral
(com a màxim 5 dies després dipòsit)

Tràmit acceptació tesi i aprovació del 
tribunal. (Comissió Doctorat)
(al voltant del dia 25 dies de cada mes)

Tràmit tesi i currículum del doctorand/
a als membres del tribunal 
(immediatament a l’aprovació)

Tramesa informes membres tribunal
(abans d’un mes)

Aprovació lectura tesi
(Comissió de Doctorat) 
(al voltant del dia 25 dies de cada mes)

Lectura tesi doctoral 
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Càrrecs i personal

10  S’aprova la Normativa d’avaluació del personal docent i investigador. 

NORMATIVA PER AVALUAR L’ACTIVITAT DOCENT DEL PERSONAL 
DOCENT I INVESTIGADOR DE LA URV

PREÀMBUL

La Universitat Rovira i Virgili té entre les seves funcions la responsabilitat d’oferir un ser-
vei públic d’educació superior de qualitat i una recerca reconeguda internacionalment.
Per assolir aquest objectiu, cal que tot el personal docent i investigador (PDI) i els
òrgans col·lectius s’impliquin en un procés d’avaluació global que afecta els àmbits de
la docència, la recerca i la gestió. 

L’avaluació de les activitats de recerca del personal docent i investigador de la URV
es duu a terme amb un programa d’avaluació externa. L’avaluació de la docència del
personal docent i investigador es fa a partir d’aquesta normativa d’avaluació. Segons
l’article 19.2 de la LUC, “la docència universitària ha d’ésser objecte d’avaluació. A
aquest efecte, les universitats, conjuntament amb l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, han de desenvolupar metodologies i programes d’ava-
luació de la docència en llurs diverses modalitats”. 

L’avaluació de la docència impartida pel personal docent i investigador a la URV ha
d’estar orientada a millorar l’activitat docent de cada professor, ha de potenciar la qua-
litat dels ensenyaments impartits i ha de fomentar les iniciatives d’innovació docent
dutes a terme pel professorat de la Universitat. Ara bé, aquesta normativa descansa
sobre una concepció global de les funcions que ha de desenvolupar el personal docent
i investigador de la URV, sobre la dimensió col·lectiva de la funció universitària i també
sobre la rendició de comptes que han de fer els membres de les institucions públiques a
la societat que els dóna suport.

L’avaluació docent serveix per conèixer la consideració que mereix la qualitat aca-
dèmica del professorat de la Universitat, per elaborar els informes preceptius dels pro-
fessors que participin en concursos de places de cossos docents universitaris o
professorat permanent contractat, i per tenir una base per concedir els trams de docèn-
cia i els complements autonòmics del seu professorat. 

L’avaluació individual d’un professor/a es du a terme cada cinc anys i en el cas del
professorat permanent a temps complet està relacionada amb la sol·licitud d’un tram de
docència. 

Aquest model d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la URV també ser-
veix per elevar a la Comissió d’Avaluació del DURSI la relació de professors que,
segons la URV, poden optar al complement autonòmic docent, tal com es desprèn de
l’aplicació dels articles 19.3 i 72 de la LUC.

Els professors interins i temporals també s’avaluen, la qual cosa serveix perquè, en
cas que accedeixin a una plaça de professor/a permanent, se’ls pugui reconèixer els
trams de docència anteriors a la condició de professor/a funcionari/ària.

SOL·LICITUD PER AVALUAR L’ACTIVITAT DOCENT DEL PERSONAL DOCENT I 
INVESTIGADOR DE LA URV

El professor/a de la URV que hagi de passar una avaluació de la seva activitat docent ha
de presentar una sol·licitud d’avaluació en què farà constar si demana ser avaluat del
quinquenni de docència de la URV i del complement autonòmic de docència. La
sol·licitud anirà acompanyada d’un autoinforme, d’acord amb el model establert, i de
tots els documents acreditatius de la docència realitzada pel professor/a a la URV
(informe sobre la docència impartida, pactes de dedicació, curriculum vitae, etc.).

El caràcter voluntari i personal de l’avaluació docent del professorat de la URV fa
que l’autoinforme es consideri la peça clau del procés d’avaluació.

ELEMENTS QUE CAL VALORAR EN L’AVALUACIÓ DEL PERSONAL DOCENT
I INVESTIGADOR

Els elements que cal valorar per avaluar les activitats del professorat, així com els
barems corresponents, es detallen en el document de “Criteris per avaluar l’activitat
docent del professorat de la URV” i s’agrupen en cinc categories:

Encàrrec docent
Es valora la dedicació a la docència reglada de primer, segon i tercer cicle, així com a
la docència de postgraus i mestratges reconeguda en els plans docents i no remune-

Núm. 10Full Oficial 36 / Consell de Govern de 10 de juliol de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003215

rada. Es tindrà en compte la càrrega docent, la diversitat de les matèries impartides i la
dedicació a les activitats de coordinació, captació, tutoria, participació en tribunals del
DEA i direcció de treballs d’investigació i tesis doctorals. També es valoraran les millo-
res experimentades en el rendiment acadèmic dels alumnes.

Valoració de l’activitat docent universitària
S’avalua la satisfacció dels alumnes per la docència impartida pel professor/a, els infor-
mes del responsable del centre i del director/a del departament, i l’autoinforme del pro-
fessor/a.

L’autoinforme del professor/a inclou les activitats realitzades durant el quinquenni
objecte d’avaluació, detalla les característiques i la natura de la seva activitat docent i
comenta, si s’escau, els resultats obtinguts en les enquestes d’opinió dels alumnes.
L’activitat docent del professor/a, si escau, pot estar recollida en el pacte de dedicació
(objectius i resultats assolits) entre el professor/a i el departament, a partir de l’entrada
en vigor, i l’activitat de recerca es pot consultar en el currículum investigador dipositat
en el programa GREC de la URV. L’autoinforme comprèn els següents apartats relacio-
nats amb l’activitat docent del professor/a de la URV: 

a) l’encàrrec docent
b) els comentaris dels resultats obtinguts pel professor/a en les enquestes d’opinió

dels alumnes, si s’escau
c) les tasques d’innovació docent
d) les accions de millora de la qualitat i de planificació docent
e) les activitats relacionades amb la recerca, la transferència i la gestió
◆ Un informe del director/a del departament, el qual ha de donar compte del com-

pliment dels deures i les obligacions del professor/a amb relació a les tasques assigna-
des pel departament. Tindran una importància especial el nivell de compliment del
pacte de dedicació, la modernització dels continguts dels programes i la col·laboració
en les activitats del departament. Així mateix, s’hi han d’exposar les contribucions sin-
gulars que hagin tingut una repercussió positiva en el funcionament del departament.

◆ Un informe del degà/ana, director/a de centre, el qual ha de donar compte del
nivell de compliment del POA per part del professor/a i de la col·laboració en les activi-
tats del centre. Així mateix s’hi ha de fer constar les contribucions singulars que hagin
tingut una repercussió positiva en el funcionament del centre.

◆ Els resultats de les enquestes anuals de valoració docent dels alumnes. La persona
interessada podrà comentar aquests resultats en el seu autoinforme, si ho considera oportú.

Innovació docent
Es valoren les accions que impliquin canvis reals en la metodologia i el contingut de la
docència. S’hi inclouen l’actualització de la metodologia docent realitzada pel profes-
sor/a, l’elaboració de materials docents aplicats a la docència a la URV, els premis insti-
tucionals per projectes d’innovació i millora de la docència, la formació rebuda en
seminaris, jornades i congressos relacionada amb l’àrea de coneixement i que tingui
incidència sobre la docència, la participació en cursos del Programa de Formació del
Personal Docent i Investigador de la URV i les accions de foment de la internacionalit-
zació de la docència.

Participació en accions de qualitat i planificació docent
En aquest apartat es té en compte la participació del professor/a en comitès de millora
docent de la Universitat, la participació en comitès d’avaluació dels ensenyaments i la
participació en processos de millora de la qualitat dels ensenyaments. Es valoren també
les accions relacionades amb la convergència cap a l’espai europeu d’educació supe-
rior en les quals participa el professor/a i també la intervenció en projectes institucio-
nals d’interès estratègic per millorar la docència de la URV.

Activitats complementàries a la docència
Es valora la participació en tasques de gestió de la URV no corresponents a càrrecs uni-
personals, i la realització de tasques de recerca i transferència de coneixements suscep-
tibles d’aplicar-les a la docència.

PROCEDIMENT

La Comissió d’Avaluació del Personal Docent i Investigador considerarà tots els ele-
ments anteriors sota els criteris establerts i farà una valoració quantitativa de la tasca del
professor/a amb relació al component per mèrits docents de la URV (quinquenni de
docència de la URV) i al complement autonòmic de l’activitat docent. 

Condicions per a l’avaluació positiva del complement per mèrits docents de la URV
Per obtenir una avaluació global positiva que permeti al professor/a obtenir el quin-
quenni de docència de la URV, cal que compleixi les condicions següents:
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a) L’autoinforme del professor/a ha de ser valorat favorablement.
b) Ha d’obtenir una avaluació positiva en l’enquesta docent. 
c) Ha de tenir un informe positiu del director/a del departament.
d) Ha de tenir un informe positiu del degà/ana o director/a del centre.
La puntuació mínima que ha d’obtenir el professor/a en els apartats de l’encàrrec

docent (epígraf a) i de la valoració de la activitat docent universitària (epígraf b) per ser
avaluat positivament en el complement per mèrits docents de la URV s’indica al docu-
ment “Criteris per l’avaluació de l’activitat docent del professorat de la URV”.

Per obtenir una avaluació positiva en l’enquesta docent, cal que els resultats de les
enquestes d’opinió dels alumnes siguin favorables. S’entén que el resultat és negatiu
quan la puntuació obtinguda en dos anys o més és significativament inferior a la mit-
jana dels resultats del professorat de la Universitat (mitjana URV de l’any menys 1
punt). Un o dos anys amb resultats per sota de la mitjana es poden compensar amb els
resultats dels altres anys que mostrin una progressió en les puntuacions obtingudes. 

Perquè els informes de directors de departament i degans o directors de centre
siguin considerats positius, cal que en els informes no hi constin incompliments reite-
rats, sense justificació i notificats per escrit que afectin les obligacions habituals dels
professors (assistència a consells de departament, encàrrecs de comissions, lliurament
d’actes d’examen, etc.).

A més, en el procés d’avaluació de l’activitat docent es tindrà en compte l’expedi-
ent del professor, i el fet que no hi constin sancions ni processos administratius amb
resolució negativa, motivats per l’activitat docent, referits al període que s’avalua.

Els professors que hagin obtingut una valoració global positiva i, per tant, assoleixin
el quinquenni de docència de la URV seran també avaluats, si ho han indicat a la
sol·licitud, per al complement autonòmic de l’activitat docent.

Condicions per ser proposat per al complement autonòmic a l’activitat docent
Quan el professor/a obtingui una avaluació positiva del complement per mèrits docents
de la URV, a la puntuació obtinguda en l’encàrrec docent (epígraf a) i la valoració de la
activitat docent universitària (epígraf b) s’hi sumarà la puntuació obtinguda en la valora-
ció de les activitats incloses en els epígrafs següents: innovació docent (epígraf c), partici-
pació en accions de qualitat i planificació docent (epígraf d) i activitats complementàries
a la docència (epígraf e).

La puntuació mínima que ha d’obtenir el professor/a en els cinc epígrafs per ser pro-
posat al DURSI per obtenir el complement autonòmic s’indica al document “Criteris
per l’avaluació de l’activitat docent del professorat de la URV”.

Propostes de la Comissió d’Avaluació
El president/a de la Comissió d’Avaluació, a partir del que s’ha assenyalat en els punts
anteriors, ha de fer una proposta fonamentada que serveixi per apreciar la qualitat del
professor/a que sol·liciti l’avaluació. La Comissió ha de disposar de tota la documenta-
ció per poder decidir. 

Els membres de la Comissió, en la sessió d’avaluació de la qual s’aixecarà acta, han
d’emetre:

◆ un vot favorable o desfavorable a la proposta d’avaluació global positiva d’un pro-
fessor/a i de concessió del component per mèrits docents de la URV. 

I per als casos de professors avaluats positivament i que hagin sol·licitat de ser ava-
luats per optar al complement autonòmic:

◆ un vot favorable o desfavorable a la proposta d’avaluació per al complement
autonòmic.

L’acord és per majoria simple. En el cas que la valoració per al component per
mèrits docents sigui negativa, se n’han de fer constar els motius en la notificació a la
persona interessada.

Les valoracions i puntuacions aprovades per la Comissió serveixen per elaborar una
llista prioritzada de professors que poden optar al complement autonòmic, que s’ele-
varà al rector/a perquè la faci arribar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació.

La Comissió, si ho considera necessari, pot sol·licitar altres informes als responsa-
bles de departament i centre, als vicerectors implicats en algun dels temes avaluats
(recerca, docència, extensió universitària), a la persona avaluada o a experts externs. 

Les persones avaluades poden presentar un recurs d’alçada davant del rector/a, con-
tra l’acord pres per la Comissió, en el termini d’un mes des de la data de la notificació
de l’esmentat acord. El rector/a resoldrà el recurs en un termini de tres mesos des de la
data de la seva presentació.

En el cas de denegació d’un tram de docència, el professor/a pot sol·licitar de nou
l’avaluació al cap de dos anys i la Comissió d’Avaluació del Personal Docent i Investi-
gador pot reconèixer el tram amb efectes de primer de gener de l’any de la nova avalu-
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ació, sempre que el professor/a demostri que ha solucionat de forma notable les causes
que havien comportat la denegació del quinquenni.

En la notificació de l’avaluació la Comissió, si el cas ho requereix, pot fer algunes
recomanacions sobre la millora en la formació docent, d’acord amb el Pla de Formació
del Professorat o sobre altres aspectes que tinguin relació amb l’avaluació realitzada.
Aquestes recomanacions s’han de fer arribar també al directora/a del departament.

INTERPRETACIONS DE LA NORMATIVA

Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquesta Normativa l’ha de resoldre la Comissió
d’Avaluació del Personal Docent i Investigador. Els òrgans corresponents poden recórrer
contra les decisions preses per la Comissió formada entre el DURSI i les universitats. 

EXCEPCIONS A LA NORMATIVA

Segons el que estableix la Resolució 6.924, de 8 de març de 1991 (BOE de 15 de març
de 1991), de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació, el professorat que hagi
gaudit de les situacions següents:

Càrrecs acadèmics universitaris
Els càrrecs de rector/a, vicerector/a i secretari/ària general de la Universitat, degà/ana o
director/a de centre, director/a de departament, secretari/ària de centre o de departa-
ment, vicedegà/ana i responsable d’ensenyament;

Situacions administratives anàlogues
Les del professorat universitari en serveis especials, comissions de serveis en organis-
mes o ens públics diferents als previstos en l’Ordre de 3 de novembre de 1989, així
com la del professorat membre de la Junta de Personal de la Universitat que estigui
exempt d’activitat docent a l’empara del que disposa la Llei 9/1987, de 12 de maig, és
avaluat tenint en compte la seva situació acadèmica o administrativa, per la qual cosa
pel període en què el professor/a hagi estat en una de les situacions esmentades en
l’apartat a o hagi estat membre de la Junta de PDI, s’apliquen els factors correctors
següents:

a) Responsables d’ensenyaments, secretaris de departament o de centre i vicede-
gans: un factor corrector sobre el conjunt de la valoració docent d’1,2 durant el temps
avaluat en què hagin ocupat el càrrec.

b) Degans, directors de centre i directors de departament: un factor corrector sobre
el conjunt de la valoració docent d’1,4 durant el temps avaluat en què hagin ocupat el
càrrec.

c) Vicerectors i secretari/ària general: un factor corrector sobre el conjunt de la valo-
ració docent d’1,6 durant el temps avaluat en què hagin ocupat el càrrec.

S’entendrà que la puntuació que el professor/a ha d’obtenir pels anys durant els
quals ha estat prestant els serveis esmentats, serà, com a mínim, la puntuació fixada per
obtenir una avaluació positiva, segons el que s’estableix al document “Criteris per a
l’avaluació de l’activitat docent del professorat de la URV”.

En el cas del rector/a, els períodes corresponents li seran comptabilitzats com a
equivalents a activitat docent realitzada en règim de dedicació a temps complet avalu-
ada positivament.

CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT
DEL PROFESSORAT DE LA URV

El professor/a ha d’indicar en el seu autoinforme els aspectes relacionats amb la docèn-
cia impartida en primer, segon i tercer cicle durant tot el quinquenni objecte d’avalua-
ció i també les tasques relacionades amb la coordinació de la docència. Els elements
objecte d’avaluació són els següents:

a) Encàrrec docent
b) Valoració de l’activitat docent 
c) Innovació docent
d) Participació en accions de qualitat i planificació docent
e) Activitats complementàries amb la docència

A. ENCÀRREC DOCENT (40 PUNTS) 

En aquest apartat s’inclou la docència impartida al llarg del període avaluat (assignatu-
res, nombre de grups, tipus d’assignatura, nombre de crèdits) distingint entre:

- Docència reglada de primer cicle
- Docència reglada de segon cicle
- Docència reglada de tercer cicle (nom del programa i unitat responsable)
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- Docència en postgraus i mestratges reconeguda en els plans docents i no remune-
rada

Es tindrà en compte la càrrega docent del professor/a i també les activitats relacio-
nades amb la docència i la diversitat de les matèries impartides al llarg del quinquenni.

a.1) Dedicació a la docència reglada (30 punts) 
Es computa la mitjana de la càrrega docent impartida durant el quinquenni.

En la dedicació docent reglada s’inclou com a docència impartida la reducció reco-
neguda per càrrecs de gestió. En els casos del professorat que hagi gaudit d’un període
sabàtic o del professorat que hagi tingut una reducció legal de la seva jornada, es pon-
derarà la xifra de crèdits impartits. Per avaluar el personal docent i investigador en for-
mació es té en compte el seu règim especial de dedicació.

a.2) Diversitat dels cicles i matèries de l’activitat docent (10 punts) 
- Docència a primer curs màxim 6 punts
- Docència en programes de doctorat de la URV màxim 4 punts
- Docència en postgraus i mestratges inclosos en el POA màxim 4 punts
- Per implantar noves assignatures de primer, segon

o tercer cicle  2 punts/assignatura
- Per diversitat de matèries impartides 

(mínim 4 assignatures) màxim 4 punts

a.3) Activitats relacionades amb la docència de primer i segon cicle (10 punts)
- Per coordinar activitats de primer o segon cicle 4 punts
- Per participar en accions de captació d’alumnes 4 punts 
- Per participar en accions de tutoria 4 punts
- Per coordinar la mobilitat d’estudiants 4 punts

a.4) Activitats relacionades amb la docència de doctorat (8 punts)
- Per coordinar programes de doctorat 3 punts per any
- Per participar en tribunals de DEA 1 punt per participació
- Per dirigir treballs d’investigació defensats 1 punt per treball
- Per dirigir tesis doctorals defensades 3 punts per tesi
- Per dirigir tesis doctorals defensades de menció europea 4 punts per tesi

a.5) Valoració de les millores en el rendiment acadèmic dels alumnes (8 punts)
- Per millorar significativament el rendiment acadèmic

dels alumnes màxim 8 punts
El professor/a ha de fer constar en l’autoinforme els canvis en la metodologia

docent, els sistemes d’avaluació emprats en les respectives matèries i els canvis experi-
mentats en el rendiment acadèmic dels alumnes.

B. VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA (30 PUNTS) 

En aquest apartat s’avalua la satisfacció dels alumnes per la docència impartida pel pro-
fessor/a, i els informes dels responsables del centre on imparteix la docència i del direc-
tor/a de departament. La Comissió d’Avaluació del Personal Docent i Investigador
tindrà en compte la mitjana d’alumnes per grup impartit pel professor/a i, també, les
característiques de la matèria impartida (procedència dels ensenyaments dels alumnes).

b.1) Avaluació de l’autoinforme (màxim 8 punts)
L’autoinforme del professor/a ha de reflectir una renovació i posada a punt dels contin-
guts dels programes i/o mètodes i tècniques docents. 

b.2) Avaluació de l’informe confidencial del centre (màxim 5 punts)

b.3) Avaluació de l’informe confidencial del departament (màxim 5 punts)
Perquè els informes de directors de departament i degans o directors de centre siguin
considerats positius, cal que no hi constin incompliments reiterats, sense justificació i
notificats per escrit que afectin les obligacions habituals del professorat (assistència a
consells de departament, encàrrecs de comissions, lliurament d’actes d’examen, etc.).

Dedicació Càrrega docent sobre càrrega potencial Punts

Molt alta CD ≥ 100% 30

Alta 90 ≤ CD <100% 26

Mitjana 75% ≤CD < 90% 22

Baixa 60% ≤ CD < 75% 18

Molt baixa 30% ≤ CD <60% 10
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En el procés d’avaluació de l’activitat docent es tindrà en compte l’expedient del pro-
fessor, i el fet que no hi constin sancions ni processos administratius amb resolució
negativa, motivats per l’activitat docent, referits al període que s’avalua.

b.4) Grau de satisfacció de l’alumnat en primer i segon cicle (màxim 15 punts)
- En el primer quartil com a mitjana del quinquenni 15 punts
- En el segon quartil com a mitjana del quinquenni 12 punts
- En el tercer quartil com a mitjana del quinquenni 10 punts 
- En el quart quartil com a mitjana del quinquenni i:

- per damunt de la mitjana de la URV menys 1 punt 5 punts
- per sota de la mitjana de la URV menys 1 punt 0 punts

C. INNOVACIÓ DOCENT (10 PUNTS) 

En aquest apartat el professor/a ha d’indicar les accions que comportin canvis reals en
la metodologia i el contingut de la docència. També hi ha de fer constar el reconeixe-
ment institucional, intern i extern, per les seves activitats relacionades amb la innovació
docent.

c.1) Per actualitzar la metodologia docent (màxim 6 punts)

c.2) Per la participació en projectes d’innovació docent de la URV (màxim 6 punts)

c.3) Pels materials docents elaborats pel professor/a (llibres, articles i textos
amb contingut pedagògic referit al propi camp acadèmic, material informàtic,
etc.) aplicats a la docència de la URV (màxim 6 punts)

c.4) Pels premis institucionals per projectes d’innovació i millora de la
docència: premis del Consell Social, del DURSI, del MECD, de la Universitat,
etc. (màxim 6 punts)

c.5) Per la formació rebuda en cursos, seminaris, jornades, congressos, etc.
relacionada amb l’àrea de coneixement i que tingui incidència demostrable
sobre la docència (màxim 4 punts)

c.6) Per la participació en cursos del Programa de Formació del Personal
Docent i Investigador de la URV (màxim 4 punts)

c.7) Pel foment de la internacionalització de la docència (impartició de
docència reglada en terceres llengües) (màxim 6 punts)

El professor/a ha d’exposar la seva participació en activitats relacionades amb la inno-
vació docent, tant pel que fa als continguts com a les metodologies docents i d’avalua-
ció. Així mateix també ha de fer constar l’elaboració de materials docents (multimèdia,
textos, etc.). 

D. PARTICIPACIÓ EN ACCIONS DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ DOCENT (10 PUNTS) 

La participació en accions de millora de la qualitat és important per garantir l’adequa-
ció de la docència impartida a la URV respecte als perfils professionals i les demandes
realitzades pels estudiants. Participar en aquestes accions no pressuposa ser un agent
actiu de la innovació docent sinó facilitar i fomentar el canvi i la incorporació als ense-
nyaments de millors pràctiques docents. En aquest apartat també s’inclouen les accions
en què participa el professor/a relacionades amb la convergència cap a l’espai europeu
d’educació superior. La importància estratègica d’aquest repte justifica potenciar els
esforços del personal docent de la URV per adaptar els paràmetres docents vigents al
conjunt de l’espai europeu.

d.1) Per la participació en comitès i processos de millora docent de la URV
(màxim 6 punts)

d.2) Per la participació en comitès d’avaluació dels ensenyaments (comitès
interns i comitès externs) (màxim 6 punts)

d.3) Per la participació en projectes institucionals de la URV que facilitin la
transició cap a l’espai europeu d’educació i de recerca (màxim 8 punts)

d.4) Per la participació en projectes d’interès estratègic per millorar la docència
de la URV (màxim 8 punts)

E. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A LA DOCÈNCIA (10 PUNTS)

L’activitat del professorat universitari té una dimensió global i, per tant, cal potenciar les
interrelacions entre les diverses àrees, la gestió, la recerca i la docència. El professor/a
ha d’indicar les tasques relacionades amb la gestió, la recerca i la transferència de
coneixements, i ha de destacar els seus efectes sobre l’activitat docent.
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e.1) Per la participació en tasques de gestió de la URV no corresponents a
càrrecs unipersonals (màxim 8 punts)

e.2) Per la realització d’activitats de recerca (màxim 10 punts)

e.3) Per la realització d’activitats que puguin revertir coneixements a la docència
(transferència de tecnologia, pràctiques hospitalàries, etc.) (màxim 8 punts)

CONDICIONS PER A L’AVALUACIÓ POSITIVA DEL COMPLEMENT
PER MÈRITS DOCENTS DE LA URV I PER SER PROPOSAT PER AL 
COMPLEMENT AUTONÒMIC A L’ACTIVITAT DOCENT

La Comissió d’Avaluació del Personal Docent i Investigador té en consideració tots els
elements anteriors i fa una valoració positiva o negativa de la tasca del professor/a amb
relació al component per mèrits docents de la URV (quinquenni de docència de la
URV) i al complement autonòmic de l’activitat docent. 

La Comissió d’Avaluació del Personal Acadèmic du a terme una avaluació global i
quantitativa de la tasca del professor/a i li atorga una puntuació entre 0 i 100 punts,
repartits de la manera següent:

Per l’assoliment del quinquenni de docència de la URV, el professor/a ha d’obtenir
una puntuació mínima de 50 punts en els epígrafs següents:

- Encàrrec docent (epígraf a)
- Valoració de l’activitat docent (epígraf b)
Els professors que en el total dels cinc epígrafs obtinguin 70 punts com a mínim

s’inclouran en la llista que la URV adreçarà al DURSI per poder obtenir el complement
autonòmic. 

La puntuació del professor/a s’obté dels epígrafs a i b més les activitats relacionades
amb els epígrafs següents: innovació docent (epígraf c), participació en accions de qua-
litat i planificació docent (epígraf d) i activitats complementàries a la docència (epígraf
e), tal com es resumeix a la taula següent:

Elements que cal valorar en l’avaluació del personal 
docent i investigador

Punts
per ítems

Puntuació 
per grup

a) Encàrrec docent 40

a.1) Docència reglada 0-30

a.2) Diversitat de cicles i matèries 10

a.3) Activitats relacionades amb 1r o 2n cicle 10

a.4) Activitats relacionades amb doctorat 8

a.5) Millores en rendiment acadèmic 8

b) Valoració activitat docent 30

b.1) Autoinforme 8

b.2) Informe centre 5

b.3) Informe departament 5

b.4) Satisfacció alumnes 0-15

c) Innovació docent 10

c.1) Metodologia 6

c.2) Projectes innovació 6

c.3) Elaboració de materials 6

c.4) Premis institucionals 6

c.5) Participació en cursos, seminaris, congressos, etc. 4

c.6) Formació rebuda en el PFPDI 4

c.7) Internacionalització docència 6
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La puntuació màxima computable per cadascun dels epígrafs figura a la columna
“puntuació per grup”. En el cas que un professor obtingui, en algun dels epígrafs anteri-
ors, una puntuació superior a la puntuació per grup estipulada com a màxima compu-
table, es podran utilitzar aquests punts no computats per compensar la puntuació entre
els epígrafs a) i b) o entre els c), d) i e).

L’AVALUACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA URV

NOU MARC LEGAL

El marc legislatiu actual sobre la universitat (LOU del 2001 i LUC del 2003) considera
els mecanismes d’avalució del personal docent i investigador (PDI) com una activitat
clau dels processos de millora i d’adaptació cap a l’espai europeu d’educació superior.

Segons l’article 31.1 de la Llei orgànica d’universitats, “la promoció i la garantia
de la qualitat de les universitats espanyoles, en l’àmbit nacional i internacional, és
una finalitat essencial de la política universitària i té com a objectius: a) El mesura-
ment del rendiment del servei públic de l’educació superior universitària i la rendició
de comptes a la societat. b) La transparència, la comparació, la cooperació i la com-
petitivitat de les universitat en l’àmbit nacional i internacional. c) La millora de l’acti-
vitat docent i investigadora i de la gestió de les universitats. d) La informació a les
administracions públiques per prendre decisions en l’àmbit de les seves competèn-
cies. e) La informació a la societat per fomentar l’excel·lència i la mobilitat d’estudi-
ants i professors”.

D’altra banda, l’article 19.2 de la Llei d’universitats de Catalunya diu: “La docència
universitària ha de ser objecte d’avaluació. A aquests efectes, les universitats, conjunta-
ment amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari d Catalunya, desenvolu-
paran metodologies i programes d’avalució de la docència en les seves diferents
modalitats”.

d) Qualitat i planificació docent 10

d.1) Comitès i processos de millora 6

d.2) Comitès d’avaluació 6

d.3) Transició espai europeu 8

d.4) Projectes estratègics 8

e) Activitats complementàries 10

e.1) Gestió 8

e.2) Recerca 10

e.3) Transferència 8

TOTAL POSSIBLE 100

Mapa dels processos i unitats d’avaluació que preveu el marc legal actual

Unitats que s’han d’avaluar

Activitats
Avaluació

Títols de 1r,
2n i 3r cicle

Serveis i gestió 
universitària

Sistemes de
qualitat universitat Professorat (individual)

Avaluació per
a la millora

Avaluació docent

Certificació

Acreditació
Acreditació del sistema 

d’avaluació docent
per l’AQU Catalunya
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JUSTIFICACIÓ DE LA NOVA NORMATIVA D’AVALUACIÓ DOCENT DEL PROFESSORAT

Les normes actuals sobre l’avaluació de l’activitat docent del professorat es van aprovar
per acord de la Junta de Govern de 19 de desembre de 1996. La implantació dels siste-
mes d’avaluació a la URV en els ensenyaments, el professorat i els serveis, el nou marc
que dissenya la LOU amb la creació d’una agència estatal d’acreditació i avalució i el
paper que dóna la Llei d’universitat de Catalunya a l’Agència per la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, n’aconsellen la revisió.

D’una altra banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar el 25 de
juny de 2002 establir uns incentius de retribució per al personal docent i investigador
de les universitats públiques de Catalunya. Els criteris i la metodologia emprada per les
universitats públiques catalanes s’han d’adequar al marc normatiu i, sense afectar
l’autonomia de les pròpies universitats, l’Agència per a la Qualitat del sistema Universi-
tari de Catalunya és l’organisme encarregat de certificar que les normatives d’avaluació
docent de les universitat compleixen els requisits per ser homologats pel DURSI.
Segons l’article 140.1.e de la Llei d’universitats de Catalunya, és l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya l’encarregada d’acreditar els sistemes i
procediments d’avaluació de la qualitat de les universitats, inclosos els referits a la fun-
ció docent del professorat.

Fins ara l’avaluació del professorat acadèmic s’ha regit pels articles 143, 144 i 145
dels Estatuts de la URV, que estableixen que el professorat ha de ser periòdicament ava-
luat pel que fa a l’activitat docent, investigació, extensió universitària i gestió de la Uni-
versitat. La Comissió d’Avaluació del Personal Docent i Investigador, la composició i les
funcions de la qual les determina l’article 145 dels Estatuts, ha de proposar les normes
per fer l’avaluació, les quals ha d’aprovar el consell de govern. Els articles 207 i 208 del
nou estatut regulen l’avaluació del personal docent i investigador: “El personal docent i
envestigador serà periòdicament avaluat pel que fa a la seva activitat docent, investiga-
dora i d’extensió universitària, i també quant a la participació en la gestió de la Univer-
sitat”.

Davant del nou marc normatiu (Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’univer-
sitats; Llei d’universitat de Catalunya, de 12 de febrer de 2003) cal dissenyar un nou sis-
tema d’avaluació del professorat entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació i les universitats catalanes. En especial, cal atendre el paper atorgat a
l’Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de catalunya i el foment de l’autono-
mia i la capacitat de les universitats per poder avaluar el professorat i així disposar
d’instruments per dissenyar correctament la política de personal.

La Direcció General d’Universitats considera que ara cal elaborar una proposta de
funcionament intern entre el DURSI, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya i les universitats públiques de Catalunya per fer l’avaluació docent del
professorat. Hauria de ser una proposta acordada al llarg de l’any 2003 amb l’objectiu
d’adjudicar els complements autonòmics amb aquests criteris a partir del gener del
mateix any.

Així mateix, la creació de la fundació privada ANECA (Agència Estatal d’Avaluació i
Acreditació) obre un nou escenari per als sistemes d’avaluació dels ensenyaments i del
professorat. La relació i coordinació de l’ANECA amb les actuals i futures agències de
Qualitat de les comunitats autònomes està definida en el marc legal (articles 35.5, 31.2
i 31.3 de la LOU). L’estructura de l’ANECA preveu aquesta relació amb una comissió de
coordinació. L’avaluació de l’ANECA per contractar professors ajudants, professors
col·laboradors i professors contractats doctors està prevista de l’article 50 al 52 de la
LOU.

S’hi especifica que la contractació d’aquest professorat exigeix que l’Agència, o
l’òrgan d’avaluació externa que la llei de la comunitat autònoma determini, demani
una avaluació prèvia positiva de l’activitat d’aquests docents.

RESPONSABILITATS I COMPETÈNCIES EN EL NOU PROCÉS D’AVALUACIÓ DEL 
PROFESSORAT DE LES UNIVERSITATS CATALANES

Les competències del DURSI, l’AQU de Catalunya i la universitt en el procés d’avalua-
ció del professorat són les següents:

a) Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI): esta-
bleix els criteris generals que s’han de complir per als models d’avaluació del professo-
rat de les universitats públiques catalanes; autoritza els models d’avaluació del
professorat de les universitats i, a partir d’aquests, l’informe previ de l’AQUCatalunya.
La comissió d’avaluació finança i adjudica els incentius docents que corresponguin.
Després de cada període d’avaluació, el DURSI fixa els nous criteris generals pels perí-
odes successius en la línia de la millora contínua del procés.

b) Universitats públiques: cada universitat elabora el seu model (o models) d’avalu-
ació i, una vegada autoritzat pel DURSI, amb l’acreditació positiva prèvia de
l’AQUCatalunya, començarà a fer l’avaluació docent del professorat.
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c) Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQUCatalunya):
certifica que els models d’avaluació presentats per cada universitat compleixen els criteris
fixats pel DURSI. També estableix a mitjà termini els requisits i les característiques per
acreditar els models d’avaluació del professorat, que caldrà realitzar entre el segon i el
tercer any de desenvolupament d’aquest cicle.

El DURSI ha fixat els criteris mínims necessaris que han de tenir els models d’avalu-
ació docent del professorat de les universitats catalanes i per una altra banda ha indicat
els criteris mínims que ha de tenir un professor per poder obtenir una avaluació positiva
sobre la docència. L’article 19 de la LUC estableix que la docència universitària ha de
ser objecte d’avaluació i que les universitats, conjuntament amb l’AQUCatalunya, han
de desenvolupar metodologies i programes d’avaluació de la docència en llurs diverses
modalitats. Així mateix, l’article 72 assenyala que el Govern de la Generalitat pot esta-
blir retribucions addicionals per mèrits docents.

L’AQUCatalunya considera que el manual d’avaluació docent del professorat haurà
de contenir els apartats següents:

a) Política institucional de la universitat pel que fa a l’avaluació del professorat.
b) Marc específic de referència d’avaluació per a l’incentiu docent.
c) Procés general i agents.
d) Dimensions, indicadors i criteris d’avaluació, amb els requisits mínims següents:
- Valoració de l’autoinforme
- Valoració de l’encàrrec d’activitat docent del quinquenni
- Valoració de la planificació docent
- Valoració del desenvolupament i l’actuació professional
- Valoració dels resultats de l’activitat docent
- Valoració de la satisfacció dels estudiants i graduats
- Valoració de la participació en la promoció, avaluació i difusió de la qualitat

docent.
- Valoració del reconeixement extern de la qualitat docent.

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
Llei d’universitats de Catalunya, de 12 de febrer de 2003.
Normativa d’avaluació del personal acadèmic de la URV, desembre de 1996.
Marc general d’avaluació del professorat. Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-

versitari de Catalunya. Barcelona, febrer de 2002.
Informe sobre complements retributius atorgats per les comunitats autònomes de

l’Estat al personal acadèmic de les universitats públiques. Direcció General d’Universi-
tats, 10 juliol 2002.

Document Criteris generals per a l’avaluació docent del professorat de les universi-
tats públiques catalanes (DURSI, desembre 2002).

Guia per al disseny i implantació d’un model d’avaluació docent del professorat a
les universitats públiques catalanes, AQSUC.

Elements de l’avaluació docent del PDI de la URV

1 Procés d’avaluació - Procés en dues etapes:
a) A càrrec d’una comissió interna de 
la URV
b) A càrrec d’una comissió DURSI-
universitats

2 Acreditació del procés - Certificació per l’AQUCatalunya
- Homologació pel DURSI

3 Existència de requisits - Criteris (llista de control)
- Indicadors estàndards i relatius

4 Característiques - Avaluació individual
- Decisió no dràstica
- Processos cíclics
- Orientada a la millora docent

5 Decisió final binària condicionada - NO
- SÍ complement URV
- SÍ complement URV i autonòmic
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PROPOSTA DE FUNCIONAMENT INTERNA ENTRE EL DURSI, L’AGÈNCIA
I LES UNIVERSITATS CATALANES PER A L’AVALUACIÓ DOCENT DEL PROFESSORAT
I EL COMPLEMENT DOCENT

11  S’aprova la convocatòria de places de professorat:

Bases de la convocatòria. 
Modificacions de plantilles.
Retribucions.
Relació de places de convocatòria general.
Convocatòria de beques Ramon y Cajal (relació de beques Ramon y Cajal).
Convocatòria de beques URV (relació de beques URV).

El DURSI aprova els requisits generals a complir 
per a l’avaluació docent del professorat.

Les universitats estableixen el seu model (o models)
d’avaluació d’acord amb els requisits generals del
govern i el presenten a l’Agència de Qualitat.

Homologació del model d’avaluació docent del 
professorat de cada universitat.

L’AQU certifica si el model d’avaluació de cada 
universitat compleix els requisits generals.

La universitat avalua el seu professorat i l’ordena en 
una llista, fent esment dels criteris de valoració i els 
comentaris que calgui. La Universitat tramet la 
proposta al DURSI.

Una Comissió d’avaluació externa nomenada pel DURSI (representació DURSI, AQU i universitats) certificarà les
avaluacions del professorat i establirà una llista única: La Comissió establirà els criteris mínims que han de complir els
candidats perquè se’ls reconegui el tram autonòmic.

La Comissió atén i resol les queixes 
que es puguin produir.

El DURSI analitza la proposta i adjudica els
complements docents que correspongui, en fun-
ció de la proposta de la Comissió d’avaluació
externa i les disponibilitats pressupostàries.

El DURSI estableix els nous criteris generals per a 
l’aval docent del professorat. (Reinici del procés).

L’AQU durà a terme el procés d’acreditació dels 
models d’avalució de les universitats entre el 2n i 
el 3r any del procés.

DURSI Agencia Qualitat Universitats
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CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS D’ACCÉS A PLACES
DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR CONTRACTAT

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Característiques de les places
Les places que es convoquen a concurs són les que consten a l’annex 1.

2. Normativa d’aplicació
La normativa aplicable als concursos que es convoquen és la següent:

- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la normativa que la des-
envolupa.

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i la normativa que la des-
envolupa.

- Document de mesures transitòries d’aplicació al professorat de la URV derivades
de l’entrada en vigor de la LOU i la LUC, aprovat pel Consell de Govern de la URV, de
29 de maig de 2003.

- Normativa provisional de concursos d’accés de professorat contractat, aprovada
pel Consell de Govern de la URV, de 29 de maig de 2003.

- L’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Claustre d’aquesta Universitat
el dia 9 d’abril de 2003 i actualment en tràmit de control de legalitat per part de la
Generalitat de Catalunya, inspira els preceptes que es desenvolupen en aquesta convo-
catòria.

3. Requisits dels candidats

a) Amb caràcter general

- Haver complert els 18 anys i no haver superat l’edat de jubilació.
- No tenir cap defecte o malaltia que impedeixi el desenvolupament normal de les

funcions corresponents.
- No estar separat, per causa d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les

administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions
públiques.

- No incórrer en cap motiu d’incompatibilitat, segons el que disposa la Llei 53/
1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administraci-
ons públiques.

b) Amb caràcter específic

b.1) Per a professorat lector
- Estar en possessió del títol de doctor.
- Acreditar, almenys, 2 anys d’activitat docent o de recerca, predoctorals o postdoc-

torals, en situació de desvinculació de la URV. Aquest requisit es considera acomplert si
els estudis de doctorat han estat cursats íntegrament en una altra universitat, la qual
n’ha expedit el títol de doctor/a. Estan exemptes d’aquest requisit les persones que esta-
ven contractades com a ajudants o com a professorat associat en el moment de
l’entrada en vigor de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats.

- Disposar de l’informe previst a la llei per ser contractat com a professorat lector.

b.2) Per a professorat col·laborador
- Estar en possessió del títol de llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a, o, en el cas de

concursar a places de les àrees previstes a l’annex VI del RD 774/2002, de diplomat/da,
arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a.

- Disposar de l’informe previst a la llei per ser contractat com a professorat col·labo-
rador.

b.3) Professorat associat
- Ser especialista de competència reconeguda.
- Acreditar l’exercici de l’activitat professional fora de la Universitat.
Els candidats han de complir aquests requisits, com a màxim, el darrer dia del ter-

mini de presentació de sol·licituds, excepte l’informe previst per a la contractació de
professorat lector o col·laborador, que es podrà adjuntar en qualsevol moment del pro-
cés, però sempre abans de l’acte de constitució de la comissió que ha de valorar el con-
curs.

4. Sol·licituds
4.1 Les persones que vulguin participar en aquest concurs i reuneixin els requisits

per fer-ho han de presentar la sol·licitud corresponent mitjançant el model que es troba
a la web de la URV (http://www.urv.es), i també al Servei de Recursos Humans i Orga-
nització.
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4.2 Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la URV (edifici del
Rectorat, carrer Escorxador, s/n, de Tarragona) o a qualsevol dels registres públics de la
URV, o bé a través de qualsevol dels mitjans autoritzats per llei.

4.3 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de juliol de 2003.
4.4 A la sol·licitud cal adjuntar-hi:

a) Amb caràcter general

- Fotocòpia del DNI.
- Historial acadèmic i professional amb els documents acreditatius corresponents.

b) Amb caràcter específic

b.1) Per a places de professorat lector
- Fotocòpies confrontades dels documents que acreditin els requisits específics esta-

blerts al punt 3.b.1 d’aquestes bases. En cas de no disposar encara de l’informe previst
a la llei per ser contractat com a professorat lector, cal presentar una fotocòpia confron-
tada del document de sol·licitud de l’esmentat informe.

b.2) Per a places de professorat col·laborador
- Fotocòpies confrontades dels documents que acreditin els requisits específics esta-

blerts al punt 3.b.2 d’aquestes bases. En cas de no disposar encara de l’informe previst
a la llei per ser contractat com a professorat col·laborador, cal presentar una fotocòpia
confrontada del document de sol·licitud de l’esmentat informe.

b.3) Per places de professorat associat
- Proposta docent.
- Document acreditatiu de la seva activitat professional fora de la URV. En el cas de

treballadors per compte d’altri, cal adjuntar un informe de vida laboral vigent a la data
de presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi, cal acredi-
tar, per qualsevol mitjà, l’activitat professional externa a la Universitat.

5. Relació d’admesos i exclosos
5.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al tauler d’anun-

cis del Servei de Recursos Humans i Organització (SRHiO) i a la pàgina web de la URV
(http://www.urv.es) la relació provisional de candidats admesos i exclosos, amb indica-
ció, si escau, de la causa d’exclusió.

5.2 En el termini de 10 dies naturals, els sol·licitants podran esmenar la seva sol·lici-
tud o, si ho consideren oportú, fer al·legacions davant del vicerector d’Ordenació Aca-
dèmica i Professorat.

5.3 Transcorregut el termini del punt anterior, es publicarà la relació definitiva de
candidats exclosos i admesos, en els mateixos llocs que la relació provisional.

5.4 Els errors materials podran ser esmenats en qualsevol moment.

6. Comissions

6.1 Composició

La composició de les comissions que han de valorar els concursos convocats és la que
figura, per a cada plaça, en l’annex 1.

6.2 Actuació de les comissions

6.2.1 La convocatòria de la comissió i dels candidats/es a les proves la fa el presi-
dent/a de la mateixa. Els candidats/es es convocaran amb una antelació mínima de 72
hores mitjançant una convocatòria general que es farà pública a la pàgina web de la
URV (http://www.urv.es) i al tauler d’anuncis del SRHiO, durant la primera setmana de
setembre.

6.2.2 La constitució de la comissió exigeix la presència de la totalitat dels seus
membres.

6.2.3 Perquè la comissió pugui actuar vàlidament és necessària la participació,
almenys, de dos dels seus membres.

6.2.4 La comissió ha de complimentar les actes del concurs en el model aprovat pel
Consell de Govern de la URV.

6.2.5 La comissió pot prendre acords per unanimitat o per majoria. En aquest darrer
cas, el membre disconforme ha de fer constar els motius del seu desacord.

6.2.6 Les comissions han de resoldre els concursos entre els dies 4 i 16 de setem-
bre.

7. Desenvolupament dels concursos

Amb caràcter general

7.1 Els concursos convocats comprenen la constitució de la comissió, l’acte de presen-
tació de candidats i la prova corresponent si escau, i l’acte de valoració dels candidats.
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7.2 Després de l’acte de la seva constitució i abans, si escau, de l’acte de presentació
dels candidats, la comissió farà públics els criteris de valoració del concurs i el barem.

7.3 En l’acte de presentació dels candidats se sortejarà l’ordre de la seva actuació.
7.4 En tots els processos de selecció i en cadascuna de les proves, d’acord amb el

procediment que per cada tipus de plaça s’estableix a continuació, la comissió elabo-
rarà un informe raonat, que podrà ser col·lectiu o individual, a criteri de la comissió,
sobre els mèrits dels candidats. Aquest informe s’ha d’elaborar segons el model que
aprova el Consell de Govern de la URV, d’acord amb els criteris de valoració establerts,
i hi figurarà el barem per a cadascun dels candidats.

Amb caràcter específic

7.5 Places de professorat lector
7.5.1 Els concursos per a places de professorat lector comprenen un acte de presen-

tació i una prova, ambdós de caràcter públic.
7.5.2 A l’acte de presentació, els candidats han de lliurar a la comissió el seu currí-

culum acadèmic, docent, investigador i professional, amb els documents acreditatius
corresponents i un pla d’activitats docent i investigadora per un període de quatre anys
de vinculació acadèmica amb la Universitat.

7.5.3 La prova consisteix en la presentació del currículum i el pla d’activitats,
seguida d’un debat entre la comissió i el concursant. L’exposició del concursant tindrà
una durada màxima d’una hora i la durada total de la prova no podrà excedir de dues
hores i mitja.

7.6 Places de professorat col·laborador
7.6.1 Els concursos per a places de professorat col·laborador comprenen un acte de

presentació i una prova, ambdós de caràcter públic.
7.6.2 En l’acte de presentació, les persones concursants han de lliurar a la comissió

el seu currículum acadèmic, docent, investigador i professional, un exemplar de les
seves publicacions i els documents acreditatius dels fets que consten al currículum.

7.6.3 La prova consisteix en una exposició oral del concursant, que haurà de justifi-
car l’adequació del seu perfil acadèmic a les necessitats de la URV posades de manifest
per a cada plaça en l’annex 1 d’aquestes bases. Aquesta exposició estarà seguida d’un
debat entre la comissió i la persona concursant. L’exposició tindrà una durada màxima
d’una hora i la durada total de la prova no podrà excedir de dues hores i mitja.

7.7 Places de professorat associat
7.7.1 Després de la seva constitució, la comissió acorda els criteris de valoració del

concurs i el seu barem.
7.7.2 La comissió valora la documentació presentada pels candidats.

8. Proposta de candidats
8.1 Un cop valorats els candidats, la comissió proposa al rector, motivadament i

amb caràcter vinculant, una relació de tots els candidats que han estat valorats positiva-
ment, per ordre de preferència, per nomenar-los. També podrà proposar deixar la plaça
deserta.

8.2 En cas que la proposta no tingui l’acord unànime de la comissió, el membre dis-
conforme ha de fer constar la seva valoració i ordenació dels candidats/es valorats posi-
tivament.

8.3 El rector, a la vista de la proposta presentada, dicta resolució nomenant un can-
didat per a cada plaça d’acord amb l’ordre proposat per la comissió, fins a completar el
nombre de places convocades. Les resolucions de nomenament es faran públiques al
tauler d’anuncis del SRHiO.

9. Contractació
9.1 A partir de l’endemà que es faci pública la resolució del rector, el candidat dispo-

sarà d’un termini de dos dies per presentar davant del Servei de Recursos Humans i Orga-
nització la documentació pertinent amb l’objecte de signar el corresponent contracte.

9.2 En cas de renúncia d’un candidat proposat o que no es faci efectiva la signatura
del contracte, el rector nomena el primer candidat, per ordre de preferència, d’entre els
nomenats anteriorment.

9.3 Quan la persona proposada procedeixi de països no comunitaris, cal que compleixi
els requisits legals necessaris per a la seva contractació i afiliació a la Seguretat Social.

9.4 En cap cas la persona proposada podrà iniciar l’activitat abans de la data de la
seva alta a la Seguretat Social.

10. Durada dels contractes
10.1 Professorat lector
El primer contracte de professorat lector té una durada de dos anys. Al final d’aquest

període, la Comissió d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la URV, tenint
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en compte l’informe del departament a què estigui adscrit el professor/a, avaluarà la
tasca acadèmica de la persona contractada, d’acord amb el que determini el Consell de
Govern. Si l’avaluació és positiva, el contracte es prorrogarà per dos anys més. El ter-
mini de vigència del primer contracte i de la pròrroga s’ajusten a la normativa aplica-
ble, sense perjudici dels permisos a què tingui dret el professorat lector.

10.2 Professorat col·laborador
Tots els contractes de professorat col·laborador que es deriven d’aquesta convocatò-

ria tenen una durada de dos anys. Al final d’aquest període i per les places que com-
pleixin els requisits per ser cobertes amb personal col·laborador més enllà de 30 de
setembre de 2005, la Comissió d’Avaluació del Personal Docent i Investigador, tenint
en compte l’informe del departament a què estigui adscrit el professor/a, avaluarà la
tasca acadèmica de la persona contractada, d’acord amb el que determini el Consell de
Govern. Si l’avaluació és positiva, el contracte es renova amb la forma que estableixi
reglamentàriament el Consell de Govern.

10.3 Professorat associat
La durada de cadascun dels contractes de professorat associat que es duran a terme

en aquesta convocatòria és la que consta, per a cada plaça, a l’annex 1. En acabar el
contracte, si es mantenen les necessitats que van originar la convocatòria de la plaça i
el departament afectat emet un informe favorable, es prorrogarà.

11. Retribucions
Les retribucions per cadascuna de les places que es convoquen a concurs són les que
consten a l’annex 2.

12. Reclamacions
Les persones interessades poden interposar contra la convocatòria i les seves bases un
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la seva publicació,
sense perjudici de poder interposar, potestativament, un recurs de reposició previ a la
via contenciosa, davant del rector de la URV, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la seva publicació.

Així mateix, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada contra
els actes administratius que es derivin de l’actuació del tribunal, davant del rector de la
URV, en el termini d’un mes, comptat des de la seva notificació o publicació, el qual es
pot entendre desestimat per silenci administratiu pel transcurs de tres mesos sense que
hi recaigui resolució expressa. Resta aleshores expedita la via del recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de
sis mesos a comptar des de l’endemà que s’entengui com a desestimat el recurs
d’alçada. Si recau resolució expressa al recurs d’alçada plantejat, el termini per interpo-
sar el recurs contenciós administratiu és de dos mesos a comptar des de la seva notifi-
cació a la persona interessada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que es
consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Departament Núm. plaça Categoria Dedicació Nova creació Amortització Modificació Observacions

Antropologia, Filosofia
i Treball Social

No hi ha modificacions

Bioquímica i Biotecnologia Lector X

Ass 12 h X

Ciències Mèdiques 
Bàsiques

DF000586 TUI X

– Lector X

DL000069 Ass 6 h Passa a Ass 12 h

– TU X

Dret Privat, Processal
i Financer

DC000652 Ass 18 cr X

– Col·laborador X

Dret Públic DL000057 Ass 6 h Passa a Ass 12 h

Economia DC000724 Ass 18 cr X

DI000170 Ass 6 h ND Passa a ser dotada

– Lector
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Enginyeriua Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica

– TU

– Ass 12 h

– Ass 6 h

Ass 3 h

Enginyeria Informàtica DC000280 Ass 9 cr X

DC000194 Ass 18 cr Passa a ser no dotada

– Lector X

– Col·laborador X

– Col·laborador X

Enginyeria Mecànica DF000229 TEU X

– TU X

– Ass 12 h X

– Ass 12 h X

– Ass 12 h X

– Ass 6 h X

Enginyeria Química No hi ha modificacions

Filologia Anglogermànica DF000029 CEU X

– Lector X

Filologia Catalana No hi ha modificacions

Filologies Romàniques No hi ha modificacions

Gestió d’Empreses – Ass 6 h X

– Ass 6 h X

– Ass 4 h X

– Ass 6 h X

– Ass 12 h X

– Ass 6 h X

– Ass 12 h X

Història i Geografia DF000092 TU X

DF000391 TU X

DC000228 Ass 18 cr Passa a ser no dotada

DL000076 Ass 6 h X

DC000485 Ass 12 h ND Passa a ser dotada

– Lector X

Infermeria No hi ha modificacions

Medicina i Cirurgia DC000349 AssM 18 cr X

DC000734 AssM 9 cr Passa a ser Ass 12 h

DC000400 AssM 9 cr Passa a ser Ass 12 h

DL000061 Aj 1c X

DC000502 AssM 4,5 cr Passa a ser AssM 6 h

DL000062 Ass 6 h Passa a ser AssM 12 h

DF000426 TU X

DF000423 TU TP+H X

DC000660 AssM 4,5 cr Passa a ser AssM 6 h

DL000100 AssM 3 h Passa a ser AssM 6 h

Departament Núm. plaça Categoria Dedicació Nova creació Amortització Modificació Observacions
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CONVOCATÒRIA DE CONCURS D’ACCÉS A PLACES DE PERSONAL 
DOCENT I INVESTIGADOR CONTRACTAT CURS 2003-2004

RETRIBUCIONS

*La retribució de les diferents dedicacions corresponents a la categoria d’associat és proporcional al
nombre d’hores de dedicació.

DF000454 TU X

– Lector X

– Lector X

– ASSM 3 h X Vinculada a HUSJR

– ASSM 3 h X Vinculada a CAP SAGES

– AssM 3 h X Vinculada a CAP ICS

– AssM 3 h X Vinculada a HUSJR

Pedagogia – Col·laborador X

Psicologia DC000534 Ass 18 cr X

DC000204 Ass 9 cr X

– Col·laborador X

DC000710 Aj 2c X

DC000679 Ass 18 cr Passa a ser Ass 6 h

DF000581 TU X

– Lector X

Química Analítica
i Química Orgànica

– Lector X

– Ass 12 h X

Química Física i Inorgánica No hi ha modificacions

Unitat predepartamental
de Comunicació

– Ass 12 h X

– Ass 12 h X

– Ass 12 h X

– Ass 12 h X

– Lector X

– Lector X

– Lector X

– Lector X

Categoria Retribució anual

Lector 26.000,00 euros

Col·laborador 17.000,00 euros

Associat 12 hores* 6.437,76 euros

Departament Núm. plaça Categoria Dedicació Nova creació Amortització Modificació Observacions
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CONVOCATÒRIA DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 
CONTRACTAT

PROPOSTA DE PLACES PER CONVOCAR

Departament Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 6h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS01 President/a titular: Xavier Ruíz Collantes CU UPF

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Bernat López López TUI URV

Institució sanitària - Vocal titular: José C. Suárez Fernández TU URV

Centre Facultat de Lletres

Perfil

Titulació: titulació superior
Docència: Animació Audiovisual

Experiència professional en 
animació audiovisual

President/a suplent: Manuel Parés i Maicas CU UAB

Secretari/ària suplent Antonio Salcedo Miliani TU URV

Vocal suplent: Jordi Farré Coma TUI URV

Observacions

Departament Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 6h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS02 President/a titular: Xavier Ruíz Collantes CU UPF

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Bernat López López TUI URV

Institució sanitària - Vocal titular: José C. Suárez Fernández TU URV

Centre Facultat de Lletres

Perfil
 

Titulació: -
Docència: Imatge Corporativa
Experiència professional en 

imatge corporativa i gabinets 
de comunicació

President/a suplent: Manuel Parés i Maicas CU UAB

Secretari/ària suplent Antonio Salcedo Miliani TU URV

Vocal suplent: Jordi Farré Coma TUI URV

Observacions

Departament Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

Plaça (categoria) Associat/da laboral docent 6h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS03 President/a titular: Xavier Ruíz Collantes CU UPF

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Bernat López López TUI URV

Institució sanitària Vocal titular: Montserrat Sanmartí Roset TU URV

Centre Facultat de Lletres

Perfil

Titulació: Llicenciat/da
Docència: Documentació 

Informativa
Experiència professional en 

gestió documental

President/a suplent: Manuel Parés i Maicas CU UAB

Secretari/ària suplent: Coral Cuadrada Majó TU URV

Vocal suplent: Jordi Farré Coma TUI URV

Observacions

Departament Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 12h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS04 President/a titular: Xavier Ruíz Collantes CU UPF
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Període contractació Anual Secretari/ària titular: Bernat López López TUI URV

Institució sanitària - Vocal titular: Josep Sánchez Cervelló TU URV

Centre Facultat de Lletres

Perfil

Titulació: Llicenciat/da
Docència: Taller de Gabinets

de Comunicació, Comunicació 
de Crisi i de Risc. 

Experiència professional en les 
matèries de perfil de la plaça.

President/a suplent: Enric Olivé Serret CU URV

Secretari/ària suplent Jordi Farré Coma TUI URV

Vocal suplent: Manuel Parés i Maicas CU UAB

Observacions

Departament Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 12h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. Plaça 0307-AS05 President/a titular: Esther Forgas Berdet CU URV

Període contractació anual Secretari/ària titular: Bernat López López TUI URV

Institució sanitària - Vocal titular: Xavier Ruíz Collantes CU UPF

Centre Facultat de Lletres

Perfil

Titulació: Llicenciat/da 
Docència: Redacció i Locució 

per a Mitjans Audiovisuals. 
Experiència professional
en mitjans audiovisuals.

President/a suplent: Enric Olivé Serret CU URV

Secretari/ària suplent Jordi Farré Coma TUI URV

Vocal suplent: Manuel Parés i Maicas CU UAB

Observacions

Departament Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

Plaça (categoria)
Professorat col·laborador 

docent Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. Plaça 0307-C01 President/a titular: Esther Forgas Berdet CU URV

Període contractació Anual Secretari/ària titular: Bernat López López TUI URV

Institució sanitària Vocal titular: Xavier Ruíz Collantes CU UPF

Centre Facultat de Lletres

Perfil

Titulació: Llicenciatura amb 
suficiència investigadora

Docència: Gèneres Informatius 
Escrits i Audiovisuals i de la 
Xarxa, Disseny Multimèdia, 

Periodisme en Línia.
Experiència docent i 

investigadora universitària en 
matèria d’Internet.

President/a suplent: Enric Olivé Serret CU URV

Secretari/ària suplent Jordi Farré Coma TUI URV

Vocal suplent: Manuel Parés i Maicas CU UAB

Observacions

 

Departament Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

Plaça (categoria)
Professorat col·laborador 

docent Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. Plaça 0307-C02 President/a titular: Enric Olivé Serret CU URV

Període contractació Anual Secretari/ària titular: Bernat López López TUI URV

Institució sanitària Vocal titular: Xavier Ruíz Collantes  CU UPF
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Centre Facultat de Lletres

Perfil

Titulació: Llicenciatura amb 
suficiència investigadora

Docència: Història de 
l’Audiovisual, Teoria i Crítica 

del Film, Opinió Pública. 
Experiència docent i 

investigadora universitària en les 
matèries del perfil de la plaça.

President/a suplent: Manuel Parés i Maicas CU UAB

Secretari/ària suplent: Juan C. Suárez Fernández TU URV

Vocal suplent: Jordi Farré Coma TUI URV

Observacions

Departament Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme

Plaça (categoria) Professorat lector Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-L01 President/a titular: Xavier Ruíz Collantes CU UPF

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Bernat López López TUI URV

Institució sanitària Vocal titular: Pere Navarro Gómez TU URV

Centre Facultat de Lletres

Perfil

Titulació: Doctorat/da
Docència: Publicitat i 

Relacions Públiques, Estructura 
de la Comunicació Publicitària, 

Investigació sobre Publicitat
i Nous Consumidors. 
Experiència docent 

universitària en matèries
de publicitat.

President/a suplent: Manuel Parés i Maicas CU UAB

Secretari/ària suplent Magí Sunyer Molné TU URV

Vocal suplent: Jordi Farré Coma TUI URV

Observacions

 

Departament Filologia Anglogermànica

Plaça (categoria) Professorat lector Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-L03 President/a titular: Jordi Jané Carbó CU URV

Període de contracta-
ció

Anual Secretari/ària titular: Joaquín Romero Nevado TU URV

Institució sanitària Vocal titular: Cristóbal Scott-Tennent 
Basallote

TU URV

Centre Facultat de Lletres

Perfil

Titulació: Doctor/a
Docència: Adquisició i 

ensenyament de l’anglès com a 
segona llengua. Docència per 

cobrir: Metodologia de la 
Llengua Anglesa, Tècniques 

Innovadores de l’Ensenyament 
de l’Anglès. Adquisició de la 
Llengua Anglesa, Lingüística 
Aplicada, Psicolingüística i 
Adquisició de la Llengua 

Anglesa. Línies d’investigació: 
les pròpies del perfil.

President/a suplent: Esther Forgas Berdet CU URV

Secretari/ària suplent Cristina Andreu Jiménez TU URV

Vocal suplent: Elisabeth Russell Brown TU URV

Observacions
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Departament Bioquímica i Biotecnologia

Plaça (categoria) Professorat lector Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-L04 President/a titular: Lluís Arola i Ferrer CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: M. Cinta Bladé Segarra CEU URV

Institució sanitària Vocal titular: Albert Mas Baron CU URV

Centre Facultat d’Enologia

Perfil

Titulació: Doctor/a
Docència: Bioquímica i 

Microbiologia Enològiques.
Pràctiques en celler.

President/a suplent: Xavier Remesar Betlloch CU UB

Secretari/ària suplent Fernando Zamora Marín TU URV

Vocal suplent: J. Manuel Guillamón 
Navarro

TU URV

Observacions

Departament Bioquímica i Biotecnologia

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 12h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS06 President/a titular: M. Cinta Bladé Segarra CEU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Nicolás Rozes TEUI URV

Institució sanitària Vocal titular: Fernando Zamora Marín TU URV

Centre Facultat d’Enologia

Perfil

Titulació: Llicenciat/da President/a suplent: J. Manuel Guillamón 
Navarro

TU URV

Docència: Pràctiques 
Integrades d’Enologia

Secretari/ària suplent Joan Miguel Canals Bosch TEU URV

Vocal suplent: Albert Bordons de
Porrata-Dòria

TU URV

Observacions

 

Departament Bioquímica i Biotecnologia

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 6h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-DC000017 President/a titular: M. Cinta Bladé Segarra CEU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Montserrat Nadal
Roquet-Jalmar

TEU URV

Institució sanitària Vocal titular: Mireia Giralt Esteve TUI URV

Centre Facultat d’Enologia

Perfil

Titulació: Llicenciat/da, Enginyer/a 
o Enginyer/a Tècnic/a. 

Docència: Patologia i 
Tractaments (vitícola)

President/a suplent: Albert Bordons de
Porrata-Dòria 

TU URV

Secretari/ària suplent Joan Miguel Canals Bosch TEU URV

Vocal suplent: Francesca Fort Marsal TEU URV

Observacions

Departament Bioquímica i Biotecnologia

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 3h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-DC000014 President/a titular: M. Cinta Bladé Segarra CEU URV
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Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Montserrat Nadal
Roquet-Jalmar

TEU URV

Institució sanitària Vocal titular: Mireia Giralt Esteve TUI URV

Centre Facultat d’Enologia

Perfil

Titulació: Llicenciat/da, Enginyer/a 
o Enginyer/a Tècnic/a. 

Docència: Pràctiques 
Integrades de Viticultura

President/a suplent: Albert Bordons de 
Porrata-Dòria 

TU URV

Secretari/ària suplent Joan Miguel Canals Bosch TEU URV

Vocal suplent: Francesca Fort Marsal TEU URV

Observacions

Departament Enginyeria Mecànica

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 3 h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307AS07 President/a titular: Josep A. Ferré Vidal CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Francesc Ferrando Piera TU URV

Institució sanitària Vocal titular: Carme Güell Saperas CEU URV

Centre Facultat d’Enologia

Perfil

Titulació: preferentment 
Enginyer/a Agrònom/a, espec. 

en construccions rurals o 
indústries agroalimentàries. 
També Enginyer/a Industrial. 

Docència: Projecte en 
Indústries Agroalimentàries.

President/a suplent: Albert Coronas Salcedo CU URV

Secretari/ària suplent Francesc Xavier Esteve 
Agustench

TEU URV

Vocal suplent: Montserrat Ferrando 
Cogollos

TEUI URV

Observacions

 

Departament Enginyeria Mecànica

Plaça (categoria)
Personal associat laboral 

docent 3h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS08 President/a titular: Josep A. Ferré Vidal CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Francesc Ferrando Piera TU URV

Institució sanitària Vocal titular: Adolfo Rolán Mosquera TU URV

Centre Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química

Perfil

Titulació: preferentment 
Enginyer/a Industrial o 

Enginyer/a de Camins. Altres: 
Arquitecte/a.

Docència: Enginyeria d’Obres i 
Estructures.

President/a suplent: Albert Coronas Salcedo CU URV

Secretari/ària suplent Francesc Xavier Esteve 
Agustench

TEU URV

Vocal suplent: Josep M. Renau Folch TUI URV

Observacions

Departament Enginyeria Mecànica

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 6h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS09 President/a titular: Josep A. Ferré Vidal CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Francesc Ferrando Piera TU URV

Institució sanitària Vocal titular: Adolfo Rolán Mosquera TU URV
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Centre Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química

Perfil

Titulació: preferentment 
Enginyer/a Industrial o 

Aeronàutic/a.
Docència: Teoria de Màquines 
i Estructures de l’ETI, Elèctrica.
Pràctiques de Resistència de 

Materials de l’EQ. 

President/a suplent: Albert Coronas Salcedo CU URV

Secretari/ària suplent Francesc Xavier Esteve 
Agustench

TEU URV

Vocal suplent: Josep M. Renau Folch TUI URV

Observacions

Departament Enginyeria Mecànica

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 6h/s Composició de la comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. Plaça 0307-AS19 President/a titular: Josep A. Ferré Vidal CU URV

Període contractació Anual Secretari/ària titular: Francesc Ferrando Piera TU URV

Institució sanitària Vocal titular: Adolfo Rolán Mosquera TU URV

Centre Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química

Perfil

Titulació: Preferentment 
Enginyer/a Industrial Docència: 
Pràctiques de Física de l’ETIQI, 

ETIM. ETI Elèctrica, ETI 
Electrònica.

President/a suplent: Albert Coronas Salcedo CU URV

Secretari/ària suplent Francesc Xavier Esteve 
Agustench

TEU URV

Vocal suplent: Josep M. Renau Folch TUI URV

Observacions

 

Departament Enginyeria Mecànica

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 6h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS20 President/a titular: Josep A. Ferré Vidal CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Francesc Ferrando Piera TU URV

Institució sanitària Vocal titular: Adolfo Rolán Mosquera TU URV

Centre Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química

Perfil

Titulació: preferentment 
Enginyer/a Industrial. 

Docència: pràctiques de Física 
de l’ETIQI, l’ETIM, l’ETI 

Elèctrica i l’ETI Electrònica.

President/a suplent: Albert Coronas Salcedo CU URV

Secretari/ària suplent Francesc Xavier Esteve 
Agustench

TEU URV

Vocal suplent: Josep M. Renau Folch TUI URV

Observacions

Departament Enginyeria Mecànica

Plaça (categoria)
Professorat col·laborador 

docent Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-C03 President/a titular: Josep A. Ferré Vidal CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Albert Coronas Salcedo CU URV

Institució sanitària Vocal titular: Joan Salvadó Rovira TU URV

Centre Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química
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Perfil
 

Titulació: Llicenciat/da, 
Enginyer/a o Arquitecte/a.

Docència: Producció i Gestió 
de l’Energia

President/a suplent: Francesc X. Grau Vidal CU URV

Secretari/ària suplent Albert Coronas Salcedo CU URV

Vocal suplent: Jaume Giralt Marcé CU URV

Observacions

Departament Enginyeria Química

Plaça (categoria)
Professorat col·laborador 

docent Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-C04 President/a titular: Azael Fabregat Llangostera CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Jaume Giralt Marcè CU URV

Institució sanitària Vocal titular: Francesc Castells Piqué CU URV

Centre Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química

Perfil

Titulació: Doctor/a en 
Enginyeria Química, Química 

o Enginyeria Mecànica.
Docència: Biotecnologia, 

Control de Processos, 
Fenòmens de Transport, 

Polímers i Materials, Modelatge 
Molecular, Enginyeria de 
Sistemes de Processos o 

Catàlisi Heterogènia

President /a suplent: Francesc Giralt Prat CU URV

Secretari/ària suplent Jordi Grifoll Taverna TU URV

Vocal suplent: Ildefonso Cuesta Romeo TU URV

Observacions

 

Departament Gestió d’Empreses

Plaça (categoria) Professorat associat laboral 6h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS10 President/a titular: Antonio Terceño Gómez CU URV

Període de contractació Quadrimestral: 2n 
quadrimestre

Secretari/ària titular: M. Dolors Setó Pàmies TEU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Joan Ramon Alabart
Cordoba 

TU URV

Centre Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química (GSTMA)

Perfil

Titulació: -
Docència: 20412207 

Economia i Organització 
Industrial

President/a suplent: Ignasi Brunet Icart CEU URV

Secretari/ària suplent Jaume Gené Albesa TEU URV

Vocal suplent: Joan Herrero Sabartes TU URV

Observacions

Departament Gestió d’Empreses

Plaça (categoria) Professorat associat laboral 8h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS11 President/a titular: Antonio Terceño Gómez CU URV

Període de contractació Quadrimestral: 1r quadrimestre Secretari/ària titular: Angel G. Belzunegui Eraso TEU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Miguel Ángel Purcalla 
Bonilla 

 TEU URV
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Centre Facultat de Ciències Jurídiques

Perfil

Titulació: -
Docència: 15042001. Siste-
mes de Relacions Laborals 

Comparats (CT)
15042011 Anàlisi i Gestió de la 
Negociació i del Conflicte (CT)

President /a suplent: Ignasi Brunet Icart CEU URV

Secretari/ària suplent Antoni Vidal Suñé TEU URV

Vocal suplent: Santiago J. Castellà
Surribas 

TEU URV

Observacions

Departament Gestió d’Empreses

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

12h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS12 President/a titular: Antonio Terceño Gómez CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Angel G. Belzunegui Eraso TEU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Miguel Ángel Purcalla 
Bonilla

TEU URV

Centre Facultat de Ciències Jurídiques

Perfil

Titulació: -
Docència: 15061024 Mètodes 
i Tècniques d’Investigació 
Social (RL)
15051211 Sociologia de la 
Joventut (TS)

President/a suplent: Ignasi Brunet Icart CEU URV

Secretari/ària suplent Antoni Vidal Suñé TEU URV

Vocal suplent: Santiago J. Castellà
Surribas 

TEU URV

Observacions

 

Departament Gestió d’Empreses

Plaça (categoria) Professorat associat laboral 6h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS13 President/a titular: Antonio Terceño Gómez CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Antonio Rodríguez Ramos TU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Jorge de Andrés Sánchez TU URV

Centre
Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials

Perfil

Titulació: -
Docència: Direcció financera

President/a suplent: Ignasi Brunet Icart CEU URV

Secretari/ària suplent Francisco Llerena Garrés TU URV

Vocal suplent: Glòria Barberà Mariné TU URV

Observacions

Departament Gestió d’Empreses

Plaça (categoria) Professorat associat laboral 6h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS14 President/a titular: Antonio Terceño Gómez CU URV

Període de contractació Quadrimestral: 1r quadrimestre Secretari/ària titular: Victòria Sánchez Rebull TEU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Salvador Anton Clavé TU URV

Centre Escola Universitària de Turisme 
i Oci

Perfil

Titulació: -
Docència: 21011218 Gestió i 
Processos en Instal·lacions 
d’Oci

President/a suplent: Ignasi Brunet Icart CEU URV

Secretari/ària suplent M. Arantzazu Vidal Blasco TEU URV

Vocal suplent: Miquel A. Bové Sans TEU URV

Observacions
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Departament Gestió d’Empreses

Plaça (categoria) Professorat associat laboral 6 h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS15 President/a titular: Antonio Terceño Gómez CU URV

Període de contractació Quadrimestral: 1r quadrimestre Secretari/ària titular: Victòria Sánchez Rebull TEU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Salvador Anton Clavé TU URV

Centre Escola Universitària de Turisme 
i Oci

Perfil

Titulació: -
Docència: 21011213 Gestió i 
Processos en Hoteleria

President/a suplent: Ignasi Brunet Icart CEU URV

Secretari/ària suplent M. Arantzazu Vidal Blasco TEU URV

Vocal suplent: Miquel A. Bové Sans TEU URV

Observacions

 

Departament Gestió d’Empreses

Plaça (categoria) Professorat associat laboral 4 h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS16 President/a titular: Antonio Terceño Gómez CU URV

Període de contractació Quadrimestral: 2n 
quadrimestre

Secretari/ària titular: Victòria Sánchez Rebull TEU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Salvador Anton Clavé TU URV

Centre Escola Universitària de Turisme 
i Oci

Perfil

Titulació: -
Docència: 21011012 

Practicum I

President/a suplent: Ignasi Brunet Icart CEU URV

Secretari/ària suplent M. Arantzazu Vidal Blasco TEU URV

Vocal suplent: Miquel A. Bové Sans TEU URV

Observacions

Departament Gestió d’Empreses

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

12h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS17 President/a titular: Antonio Terceño Gómez CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Jaume Gené Albesa TEU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Salvador Anton Clavé TU URV

Centre Escola Universitària de Turisme 
i Oci

Perfil

 Titulació: -
Docència:21011215 Gestió i 
Processos en Agències de Viatges.
21011216 Organització de 
viatges.

President/a suplent: Ignasi Brunet Icart CEU URV

Secretari/ària suplent Noemí Rabassa Figueras TEU URV

Vocal suplent: Victòria Sánchez Rebull TEU URV

Observacions

Departament Gestió d’Empreses

Plaça (categoria) Professorat associat laboral 6h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-AS18 President/a titular: Antonio Terceño Gómez CU URV
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Període de contractació Quadrimestral: 2n 
quadrimestre

Secretari/ària titular: M. Dolors Setó Pàmies TEU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Victòria Sánchez Rebull TEU URV

Centre Escola Universitària de Turisme 
i Oci

Perfil

Titulació: -
Docència:21011212 Gestió i 

Processos en Restauració

President/a suplent: Ignasi Brunet Icart CEU URV

Secretari/ària suplent Jaume Gené Albesa TEU URV

Vocal suplent: Salvador Anton Clavé TU URV

Observacions

 

Departament Dret Privat, Processal i Financer

Plaça (categoria) Professorat col·laborador 
docent

Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-C05 President/a titular: Alegria Borràs Rodríguez CU UB

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Beatriz Añoveros Terradas TUI URV

Institució sanitària - Vocal titular: M. Encarnació Ricart 
Martí

CU URV

Centre Facultat de Ciències Jurídiques

Perfil

Titulació: Llicenciat/da
Docència: Dret Internacional 
Privat; Nacionalitat i Estrangeria. 

Iniciació en la carrera 
investigadora en estudis 

internacionals.

President/a suplent: Pere del Pozo Carrascosa CU URV

Secretari/ària suplent Joaquin Forner Delaygua CU UB

Vocal suplent: Esteve Bosch Capdevila TU URV

Observacions

Departament Economia

Plaça (categoria) Professorat lector Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-L05 President/a titular: Martí Oliva Furés CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Cristian Duran Weitkamp TEU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Agustí Segarra Blasco CU URV

Centre Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials

Perfil
Titulació: Doctor/a en Economia

Docència: Econometria
Aplicada

President/a suplent: Antonio Terceño Gómez CU URV

Secretari/ària suplent Misericòrdia Domingo 
Vernis

TEU URV

Vocal suplent: Miquel Manjon Antolin TU URV

Observacions

Departament Medicina i Cirurgia

Plaça (categoria) Professorat lector Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-L06 President/a titular: Lluís Masana i Marín CU 
TP+H

URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Rosa Solà Alberich CU 
TP+H

URV

Institució sanitària - Vocal titular: Joan L. Borràs Balada TU 
TP+H

URV
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Centre Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut

Perfil

Titulació: Doctor/a
Àmbit d’especialització en 
docència: Arteriosclerosi.

Línies de recerca: lípids i 
arteriosclerosi.

Experiència en la recerca en les 
bases de l’arteriosclerosi.

President/a suplent: Francesc Vidal Marsal CU 
TP+H

URV

Secretari/ària suplent Antoni Castro Salomó TU 
TP+H

URV

Vocal suplent: Pilar Sardà Auré TU 
TP+H

URV

Observacions

Departament Medicina i Cirurgia

Plaça (categoria) Professorat lector Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-L07 President/a titular: Abel Mariné i Fort CU UB

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Jordi Salas Salvadó TU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Francesc Vidal Marsal CU 
TP+H

CU 
TP+H

Centre Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut

Perfil

Titulació: Doctor/a 
Àmbit d’especialització en 

docència: Nutrició i 
Bromatologia.

Línies de recerca: Nutrició 
Humana i Obesitat.

Assignatures per impartir: 
Metabolisme Energètic, 

Nutrició i Avaluació de l’Estat 
Nutricional i altres de l’àmbit 

de l’àrea de coneixement.
Característiques: Trajectòria de 

recerca demostrables en el 
camps de la nutrició i la 

dietètica.

President/a suplent: Josep Botella i Riera CU UB

Secretari/ària suplent Joan Fernández Ballart TU URV

Vocal suplent: Rodrigo Miralles Marrero TU 
TP+H

URV

Observacions

Departament Ciències Mèdiques Bàsiques

Plaça (categoria) Professorat lector Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-L08 President/a titular: Josep Guarro Artigas CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: M. José Figueras Salvat CU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Verònica Piera Lluch CU URV

Centre Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut

Perfil

Titulació: Doctor/a 
Docència en Microbiologia 
dels Aliments i Biotecnologia 
en diversos ensenyaments.

Línies per desenvolupar 
relacionades amb l’estudi dels 
fongs microscòpics d’interès 

biotecnològic i clínic.

President/a suplent: Josep Lluís Domingo Roig CU URV

Secretari/ària suplent Josep F. Cano Lira CEU URV

Vocal suplent: Xavier Pastor Molas TU URV

Observacions
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Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Plaça (categoria) Professorat lector Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-L09 President/a titular: Josep Domingo Ferrer CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Benet Capderrich
Falgueras

TU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Joan M. Ferré Giné TU URV

Centre Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria

Perfil

Titulació: Doctor/a
Docència: la pròpia de l’àrea 

de Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial.

Recerca: Seguretat de la 
Informació

President/a suplent: Xavier Correig Blanchar CU URV

Secretari/ària suplent Arantxa Aldea Corrales TU URV

Vocal suplent: Antoni Moreno Ribas TU URV

Observacions

Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Plaça (categoria)
Professorat col·laborador 

docent Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-C06 President/a titular: Josep Domingo Ferrer CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Benet Capderrich
Falgueras

TU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Joan M. Ferré Giné TU URV

Centre Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria

Perfil Titulació: Enginyer/a Informàtic/a 
Docència: la pròpia de l’àrea 

de Ciències de la Computació i 
Intel·ligència artificial.

Recerca: Seguretat de la 
Informació

President/a suplent: Xavier Correig Blanchar CU URV

Secretari/ària suplent Arantxa Aldea Corrales TU URV

Vocal suplent: Antoni Moreno Ribas TU URV

Observacions

Departament Pedagogia

Plaça (categoria)
Professorat col·laborador 

docent Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-C07 President/a titular: Angel-Pio González Soto CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Vicent Ferreres Pavia CU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Rosario Barrios Aros TU URV

Centre Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia

Perfil

 Titulació: Llicenciat/da
Docència: Bases 

Metodològiques de la 
Investigació Educativa.

Mètodes d’Investigació en 
Educació. Tecnologia 

Educativa.

President/a suplent: Bonifació Jiménez 
Jiménez 

CU URV

Secretari/ària suplent Andreu Vigil Colet TU URV

Vocal suplent: M. Carmen Ponce Alifonso TU URV

Observacions
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Departament Pedagogia

Plaça (categoria)
Professorat associat laboral 

docent 12h/s Composició de la Comissió

Dedicació Temps parcial Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-DC000282 President/a titular: Angel-Pio González Soto CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Vicent Ferreres Pavia CU URV

Institució sanitària - Vocal titular: Montserrat Guasch García TU URV

Centre Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia

Perfil

Titulació: Llicenciat/da
Docència: Elaboració 

d’Instruments d’Investigació
i Avaluació.

Models didàctics: dificultats 
d’aprenentatge i intervenció 

educativa.
Psicologia social i de les 

organitzacions.

President/a suplent: Mercè Gisbert Cervera TU URV

Secretari/ària suplent Rosario Barrios Arós TU URV

Vocal suplent: Carme Ponce Alifonso TU URV

Observacions

Departament Psicologia

Plaça (categoria)
Professorat col·laborador 

docent Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-C08 President/a titular: José E. García-Albea Ristol CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Teresa Colomina Fosch TU URV

Institució sanitària - Vocal titular: M. Pilar Ferré Romeu TU URV

Centre Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia

Perfil

Titulació: Llicenciat/da en 
Psicologia, Biologia i Medicina 

i Cirurgia amb suficiència 
investigadora o Diploma 

Estudis Avançats.
Docència: Fonaments de 

Neurociència.
Recerca en Neurotoxicologia.

President/a suplent: Estanislau Pastor Mallol CU URV

Secretari/ària suplent Paloma Vicens Calderón TUI URV

Vocal suplent: Josepa Canals Sans TU URV

Observacions

Departament Psicologia

Plaça (categoria)
Professorat col·laborador 

docent Composició de la Comissió

Dedicació Temps complet Categ. Universitat

Núm. plaça 0307-C09 President/a titular: Estanislau Pastor Mallol CU URV

Període de contractació Anual Secretari/ària titular: Misericòrdia Camps
Llauradó

TU URV

Institució sanitària - Vocal titular: M. Josepa Canals Sans TU URV
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CONVOCATÒRIA DE BEQUES URV DINS EL PROGRAMA
RAMÓN Y CAJAL 2002

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Les beques que es convoquen a concurs es relacionen a l’annex I d’aquestes
bases i estan vinculades a l’àrea de coneixement i departament que s’especifica en el
marc del Programa Ramón y Cajal 2002.

2. Els becaris ho són de recerca i docència amb dedicació a temps complet. La seva
obligació principal ha de ser la realització d’una tesi doctoral a la Universitat Rovira i
Virgili. Tanmateix, el Consell de Departament els pot assignar una col·laboració en tas-
ques docents no superior als 8 crèdits/curs anuals.

3. Requisit mínim: estar en possessió del títol de llicenciat/da, enginyer/a o arqui-
tecte/a.

4.1. Durada: 1 any comptador a partir de la data d’incorporació de l’investigador
Ramón y Cajal al departament al qual s’adscrigui (annex I). De manera excepcional, el
primer període de gaudiment finalitza amb la primera anualitat de l’investigador
Ramón y Cajal a qui s’adscrigui la beca.

4.2. Es renoven anualment, amb l’informe favorable previ de l’investigador Ramón y
Cajal i del Consell de Departament, per períodes iguals per acord del Consell de
Departament, fins a completar un màxim de 48 mesos. En tot cas, la renovació de la
beca resta condicionada a la renovació de l’investigador Ramón y Cajal a qui s’adscri-
gui la beca per a una nova anualitat dins el programa citat.

4.3. Transcorregut el segon any és requisit imprescindible haver obtingut el reconei-
xement de la suficiència investigadora.

4.4. Els períodes gaudits d’altres beques homologables per la seva quantia, procés
de selecció i naturalesa es descompten del còmput total d’aquesta beca.

5. L’assignació mensual als becaris ha de ser igual a la de menor quantia d’entre les
que fixin el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Ministeri de Ciència i Tecnologia i
la Conselleria d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, per a becaris predoc-
torals, a la qual s’ha d’aplicar la retenció d’acord amb la normativa fiscal vigent. Els
beneficiaris de les beques gaudeixen de la gratuïtat dels preus acadèmics oficials dels
estudis de doctorat d’aquesta Universitat.

6. Els aspirants que reuneixin les condicions necessàries per optar a alguna de les
beques han de presentar la següent documentació:

- Sol·licitud adreçada al rector de la Universitat, per duplicat.
- Currículum, amb justificació documental.
- Còpia del títol acadèmic.
- Expedient acadèmic.
- Altres mèrits.
- DNI.
7. Termini d’admissió de sol·licituds: 28 de juliol de 2003.
Lloc de presentació: Registre General de la Universitat.
8. El Consell de Departament resoldrà el concurs, tot havent escoltat prèviament l’inves-

tigador Ramón y Cajal i el responsable del grup de recerca corresponent, si escau. L’acord
final es farà públic al tauler d’anuncis del Departament i es notificarà al Vicerectorat
d’Investigació i Institucions Sanitàries. El concurs pot restar desert. Les reclamacions contra
els acords s’han d’adreçar, en el termini d’un mes comptador a partir de la data de la publi-
cació de l’acord, al rector de la Universitat i presentades al Registre General.

9. El benefici d’aquestes beques és incompatible amb qualsevol altra beca i també
amb sous i salaris que impliquin una vinculació contractual de similars característiques
o bé aquelles activitats que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la beca, a judici
de la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern de la Universitat.

10. La concessió de la beca no estableix cap relació contractual o estatutària amb el
departament al qual quedi adscrit el becari, ni implica cap tipus de compromís per part
del departament receptor en relació amb la posterior incorporació del becari a la plan-
tilla del departament.

Centre Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia

Perfil
 

Titulació: Llicenciat/da en 
Psicologia amb Suficiència 
Investigadora o Diploma 

d’Estudis Avançats.
 Docència: Psicologia Evolutiva

President/a suplent: José E. García-Albea Ristol CU URV

Secretari/ària suplent Anna López Puig TU URV

Vocal suplent: Enric Valls Giménez CEU URV

Observacions
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CONVOCATÒRIA DE BEQUES URV DINS EL PROGRAMA
RAMÓN Y CAJAL 2002

CONVOCATÒRIA DE BEQUES URV 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Les beques que es convoquen a concurs es relacionen a l’annex adjunt a aques-
tes bases.

2. Els becaris ho són de recerca i docència amb dedicació a temps complet. La seva
principal obligació és la realització d’una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili.
Tanmateix, el Consell de Departament els pot assignar una col·laboració en tasques
docents no superior als 8 crèdits/curs anual. A iniciativa del Departament afectat, la
plaça de becari es vincula a una determinada àrea de coneixement.

3. Requisit mínim: estar en possessió del títol de llicenciat/da, enginyer/a o arqui-
tecte/a.

4. Durada: curs acadèmic 2003-2004. Són renovables anualment per acord del
Consell de Departament amb un màxim de tres renovacions. Els períodes gaudits
d’altres beques homòlogues per la seva quantia, procés de selecció i naturalesa són
descomptats del còmput total d’aquesta beca. Transcorregut el segon any és requisit
imprescindible haver obtingut el reconeixement de la suficiència investigadora. 

5. L’assignació mensual als becaris és igual a la de menor quantia d’entre les que
fixin el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Ministeri de Ciència i Tecnologia i la
Conselleria d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, per a becaris predocto-
rals, a la qual s’aplica la retenció d’acord amb la normativa fiscal vigent. Els beneficiaris
de les beques gaudeixen de la gratuïtat dels preus acadèmics oficials dels estudis de
doctorat d’aquesta Universitat.

6. Els aspirants que reuneixin les condicions necessàries per optar a alguna de les
beques han de presentar la següent documentació:

- Sol·licitud adreçada al rector de la Universitat, per duplicat. 
- Currículum, amb justificació documental.
- Expedient acadèmic.
- Altres mèrits.
- DNI.
7. Termini d’admissió de sol·licituds: 28 de juliol de 2003.
Lloc de presentació: Registre General de la Universitat.
8. El Consell de Departament resoldrà el concurs i l’acord final es farà públic al tau-

ler d’anuncis del departament. El concurs pot restar desert. Les reclamacions contra els
acords s’han d’adreçar, en el termini d’un mes comptador a partir de la data de la publi-
cació de l’acord, al rector de la Universitat i presentades al Registre General.

9. El benefici d’aquestes beques és incompatible amb qualsevol altra beca i també
amb sous i salaris que impliquin una vinculació contractual de similars característiques
o bé aquelles activitats que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la beca a judici
de la Comissió de Recursos Humans d’aquesta Universitat.

10. La concessió de la beca no estableix cap relació contractual o estatutària amb el
departament al qual quedi adscrit el becari, ni implica cap tipus de compromís per part
del departament receptor en relació amb la posterior incorporació del becari a la plan-
tilla del departament.

Ref. Investigador Nre. Àrea de coneixement Departament

2002CAJAL-BURV1 Bengoa, Cristophe 1 Enginyeria Química Enginyeria Química

2002CAJAL-BURV5 Salvatierra Robert, Dolors 1 Enginyeria Química Enginyeria Química

2002CAJAL-BURV6 Khatko, Viacheslav 1 Tecnologia Electrònica Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

2002CAJAL-BURV7 Pàmies Ollé, Òscar 1 Química Inorgànica Química Física i Inorgànica

2002CAJAL-BURV8 Lenas, Petros 1 Enginyeria Química Enginyeria Química

2002CAJAL/BURV10 Siperstein, Flor R. 1 Enginyeria Química Enginyeria Química
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CONVOCATÒRIA DE BEQUES URV 

12  S’aprova la Normativa de concursos d’accés.

NORMATIVA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE PROFESSORAT 

Aquesta normativa regula els processos de convocatòria, nomenament de comissions,
selecció i nomenament de candidats en els concursos per a la contractació de professo-
rat en les categories de: catedràtic contractat, agregat, lector, col·laborador docent, aju-
dant i associat. La normativa s’ajusta a les disposicions legals establertes per la LOU i la
LUC, així com al que disposa l’Estatut de la Universitat, aprovat pel Claustre i en aquest
moment en tràmit de control de la seva legalitat per part de la Generalitat de Catalunya.
Mentre l’Estatut no entri en vigor, s’entén que en aquesta normativa s’hi inclouen els
preceptes que allí s’hi desenvolupen.

ASPECTES GENERALS

ARTICLE 1
1. Els concursos de selecció per a professorat contractat es regeixen per la Llei

Orgànica d’Universitats i les normes que la desenvolupin, la Llei d’Universitats de
Catalunya i les normes que la desenvolupin, l’Estatut de la Universitat i les normes que
el desenvolupin.

2. El Consell de Govern, tenint en compte els recursos disponibles i les previsions
de docència i de recerca, aprovarà la convocatòria dels concursos corresponents, un
cop escoltats els departaments i els centres.

3. Quan hi hagi una vacant, el Consell de Govern acordarà, escoltats el departa-
ment i el centre corresponent, si escau amortitzar-la o canviar-la de denominació o de
categoria, en funció de les necessitats docents i investigadores de la Universitat.

4. Cada plaça estarà definida per la seva categoria i el seu perfil i estarà adscrita a
un departament i vinculada a un centre. 

5. El perfil de la plaça ho és a efecte de convocatòria i procés de selecció i no
implica cap tipus d’exclusivitat, especialment pel que fa a la docència que pot tenir
assignada.

ARTICLE 2
1. La selecció del professorat contractat es fa per concurs públic entre persones de

qualsevol nacionalitat, que compleixin els requisits de capacitat establerts legalment i
els que es puguin determinar en la convocatòria específica.

Departament Nombre Àrea de coneixement

Història i Geografia 1 Anàlisi Geogràfica Regional

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 2 1 Llenguatges i Sistemes Informàtics
1 Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial

Enginyeria Electrònica, Elèctrica i 
Automàtica

5 2 Enginyeria de Sistemes i Automàtica
3 Tecnologia Electrònica

Enginyeria Mecànica 1 Enginyeria Mecànica

Enginyeria Química 11 Enginyeria Química

Gestió d’Empreses 3 Organització d’Empreses

Economia 3 Economia Aplicada

Ciències Mèdiques Bàsiques 8 3 Microbiologia
2 Histologia
2 Biologia
1 Medicina Preventiva

Medicina i Cirurgia 3 1 Psiquiatria
2 Nutrició

Bioquímica i Biotecnologia 3 Bioquímica i Biotecnologia

Química Física i Inorgànica 5 1 Física Aplicada
2 Química Inorgànica
2 Química física

Química Analítica i Química Orgànica 5 4 Química Orgànica
1 Química Analítica
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2. La selecció es basarà en criteris acadèmics i els òrgans de selecció, que poden
estar integrats per membres de qualsevol nacionalitat, s’han d’ajustar estrictament als
principis d’especialitat, valoració de mèrits i objectivitat.

3. El Consell de Govern aprovarà les convocatòries de professorat contractat i en
donarà la publicitat necessària. En particular, les convocatòries de professorat perma-
nent i les seves bases es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les
convocatòries s’han de comunicar al Consell Interuniversitari de Catalunya i al Consell
de Coordinació Universitària.

COMISSIONS DE SELECCIÓ

ARTICLE 3
1. Les comissions que han de jutjar els concursos de places de professorat contrac-

tat consten de tres membres titulars i tres membres suplents que han de pertànyer al
professorat permanent, amb el grau de doctor/a, nomenats pel rector/a, a proposta del
Consell de Govern, escoltats el centre i el departament implicats, que proposaran
cadascun un membre titular i un membre suplent. En el cas de places vinculades a ins-
titucions sanitàries, la proposta del vocal corresponent al centre la formularà la institu-
ció sanitària a la qual es vinculi la plaça. Tots els membres de les comissions han de
pertànyer al mateix àmbit de coneixement de la plaça objecte del concurs. 

2. En les comissions que han de jutjar els concursos de places de professorat cate-
dràtic contractat, de professorat agregat, de professorat lector i de professorat col·labo-
rador, almenys un dels membres de la comissió ha de ser catedràtic/a d’universitat o
catedràtic/a contractat, i la resta de membres han de tenir una categoria igual, equiva-
lent o superior a la corresponent a la plaça. A aquest efecte, es considera que la catego-
ria de col·laborador/a permanent és equivalent a la de titular d’escola universitària; la
de catedràtic/a d’escola universitària és equivalent a la de titular d’universitat; la d’agre-
gat/da, a les dues anteriors, i la de catedràtic/a contractat/da, a la de catedràtic/a.

3. El nomenament del rector explicitarà la condició de vocal, secretari/ària o presi-
dent/a titular o suplent de la comissió. 

PROCÉS DE CONVOCATÒRIA

ARTICLE 4
1. Amb caràcter general, un cop l’any i un cop confeccionat i aprovat el POA del

curs següent, el vicerectorat competent en matèria de professorat, inicia el procés de
convocatòria de places. Tanmateix, es poden dur a terme processos de convocatòria en
altres moments de l’any, si es creu necessari.

2. Els departaments interessats proposaran al vicerectorat les places que s’han de
convocar, el seu perfil i els membres titulars i suplents de les corresponents comissions
d’accés: un membre titular i un de suplent per a cada plaça. La proposta l’ha d’acordar
el Consell de Departament.

3. El vicerectorat, un cop rebudes totes les propostes, ha de remetre als centres afec-
tats la relació de places corresponents a cadascun d’ells. Els centres informaran sobre
les propostes dels departaments i, si no es tracta d’una plaça vinculada a institució
sanitària, proposaran els membres titulars i suplents de les corresponents comissions
d’accés: un membre titular i un de suplent per a cada plaça. L’informe i la proposta els
ha d’acordar la Junta de Centre.

4. Un cop rebudes les propostes de membres de la comissió per part de departa-
ments i centres, el vicerector/a formularà i presentarà al Consell de Govern la proposta
de comissió titular i suplent.

5. El Consell de Govern aprovarà la convocatòria dels concursos i el seu calendari,
el perfil de les places que s’han de convocar i la documentació requerida per accedir-
hi, i el rector nomenarà els membres de les comissions.

6. La convocatòria i la composició de les comissions es publicaran a la web de la
URV, al tauler d’anuncis del SRHiO i les corresponents a professorat permanent també
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, les convocatòries s’anunci-
aran en sengles diaris d’àmbit general i local. Les convocatòries s’han de comunicar
també al Consell Interuniversitari de Catalunya i al Consell de Coordinació Università-
ria.

SOL·LICITUDS

ARTICLE 5
1. Les persones interessades a participar en els corresponents concursos han de pre-

sentar la seva sol·licitud en el termini de 15 dies naturals a partir de la publicació de la
convocatòria i en el model que els facilitarà el SRHiO. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar
la documentació requerida a la convocatòria.
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2. Un cop finalitzat el termini establert al punt anterior, el SRHiO farà pública la
relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació de les causes d’exclu-
sió. Els candidats/es disposaran d’un termini de 10 dies naturals per esmenar la seva
sol·licitud o recórrer, si escau, la seva exclusió. Transcorregut aquest segon termini, es
publicarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i es posarà a disposició dels
presidents/es de les comissions tota la documentació relativa als respectius concursos.

CONCURSOS DE COL·LABORADOR, LECTOR, AGREGAT I CATEDRÀTIC.
CONVOCATÒRIA DE LES COMISSIONS

ARTICLE 6
1. En els concursos de col·laborador, lector, agregat i catedràtic, els presidents/tes

convocaran, dins del termini establert al calendari, la resta de membres de cada comis-
sió per a la seva constitució, i els candidats/es per l’acte de la seva presentació i inici de
les proves.

2. Després de la seva constitució i abans de l’acte de presentació de candidats/es, la
comissió ha de fer públics els criteris de valoració del concurs i el seu barem.

3. A l’acte de presentació dels candidats s’informa dels criteris de valoració i barem
acordats, se sorteja l’ordre d’actuació dels diferents candidats i se’ls convoca per a la
realització de les proves de selecció.

PROCÉS DE SELECCIÓ

ARTICLE 7
En tots els processos de selecció i en cadascuna de les proves, d’acord amb el procedi-
ment que per cada tipus de plaça s’estableix a continuació, la comissió elabora un
informe raonat, que pot ser individual o col·lectiu, si la comissió així ho acorda, sobre
els mèrits dels candidats/es segons el model que aprova el Consell de Govern, d’acord
amb els criteris de valoració establerts i el seu barem per cadascun d’ells. 

ARTICLE 8
Places de catedràtic/a o d’agregat/da contractat

1. Els concursos per a places de catedràtic/a o d’agregat/da comprenen un acte de
presentació i dues proves; tots tenen caràcter públic.

2. En l’acte de presentació, les persones concursants lliuren a la comissió el seu cur-
rículum acadèmic, docent, investigador i professional, un exemplar de les seves publi-
cacions i els documents acreditatius dels fets que consten al currículum.

3. La primera prova, de caràcter eliminatori, consisteix en una exposició oral del
concursant, en què ha de justificar l’adequació del seu perfil acadèmic a les necessitats
de la Universitat posades de manifest en la convocatòria de la plaça, seguida d’un
debat entre la comissió i la persona concursant. L’exposició del concursant té una
durada màxima d’una hora i la durada total de la prova no pot excedir de dues hores i
mitja.

4. Un cop finalitzada la primera prova i després d’haver estat valorada per la comis-
sió, aquesta fa pública la relació de candidats/es que l’han superat i els convoca per a la
segona prova. 

5. La segona prova, de caràcter eliminatori, consisteix en l’exposició, seguida d’un
debat entre la comissió i la persona concursant, d’un treball d’investigació propi i origi-
nal. L’exposició del concursant té una durada màxima d’una hora i la durada total de la
segona prova no pot excedir de dues hores i mitja.

ARTICLE 9
Places de professorat lector

1. Els concursos per a places de professorat lector comprenen un acte de presenta-
ció i una prova, ambdós de caràcter públic.

2. A l’acte de presentació els concursants lliuren a la comissió el seu currículum
acadèmic, docent, investigador i professional, amb els documents acreditatius corres-
ponents i un pla d’activitat docent i investigadora per un període de quatre anys de vin-
culació acadèmica amb la Universitat. 

3. La prova consisteix en la presentació del currículum i del pla d’activitats, seguida
d’un debat entre la comissió i el/la concursant. L’exposició del concursant té una
durada màxima d’una hora i la durada total de la prova no pot excedir de dues hores i
mitja.

ARTICLE 10
Places de professorat col·laborador

1. Els concursos per a places de professorat col·laborador comprenen un acte de
presentació i una prova ambdós de caràcter públic.
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2. En l’acte de presentació, les persones concursants lliuren a la comissió el seu cur-
rículum acadèmic, docent, investigador i professional, un exemplar de les seves publi-
cacions i els documents acreditatius dels fets que consten al currículum.

3. La prova consisteix en una exposició oral del concursant, que ha de justificar
l’adequació del seu perfil acadèmic a les necessitats de la Universitat posades de mani-
fest en la convocatòria de la plaça, seguida d’un debat entre la comissió i la persona
concursant. L’exposició del concursant té una durada màxima d’una hora i la durada
total de la prova no pot excedir de dues hores i mitja.

CONCURSOS DE PROFESSORAT ASSOCIAT I AJUDANTS

ARTICLE 11
1. Els presidents/es convocaran, dins del termini establert al calendari, la resta de

membres de cada comissió per a la seva constitució.
2. Després de la seva constitució i abans d’estudiar i valorar la documentació pre-

sentada pels candidats, la comissió acorda els criteris de valoració del concurs i el seu
barem.

ARTICLE 12
Les persones concursants a places de professorat associat han d’adjuntar a la seva
sol·licitud un currículum i una proposta docent que jutjarà i valorarà la comissió. 

ARTICLE 13
Les persones concursants a places d’ajudant han d’adjuntar a la seva sol·licitud un cur-
rículum i un pla de treball que jutjarà i valorarà la comissió. 

PROPOSTA DE CANDIDATS A CATEDRÀTIC CONTRACTAT, AGREGAT, LECTOR, 
COL·LABORADOR, AJUDANT O ASSOCIAT

ARTICLE 14
1. En tots els concursos de selecció de professorat contractat, les comissions de

selecció han de complimentar les actes del concurs en el model aprovat pel Consell de
Govern.

2. Un cop valorats els candidats/es, la comissió proposa al rector, motivadament i
amb caràcter vinculant, una relació de tots els candidats que han estat valorats positiva-
ment, per ordre de preferència, per nomenar-los. També es pot proposar deixar la plaça
deserta.

3. La comissió pot acordar la seva proposta per unanimitat o per majoria. En aquest
darrer cas, el membre disconforme ha de fer constar la seva pròpia valoració i ordena-
ció dels candidats valorats positivament, si escau.

4. El rector/a, a la vista de la proposta presentada, dicta resolució nomenant un can-
didat per a cada plaça d’acord amb l’ordre proposat per la comissió, fins a completar el
nombre de places objecte de concurs.

5. A partir de l’endemà de la data en què es faci pública la resolució del rector, el
candidat/a proposat disposa del termini establert al calendari per presentar davant el
SRHiO la documentació pertinent amb l’objecte de signar el contracte.

6. En cas de renúncia d’un candidat proposat o que no es faci efectiva la signatura
del contracte, el rector nomenarà el primer candidat, per ordre de preferència, d’entre
els no nomenats anteriorment.

CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS D’ACCÉS A PLACES
DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR CONTRACTAT.
CRITERIS DE VALORACIÓ

PROFESSORAT LECTOR

Es valora:
Els mèrits de l’historial acadèmic (currículum docent i, prioritàriament, currículum

investigador).
L’adequació del pla d’activitats docents i investigadores a les necessitats posades de

manifest en la convocatòria de la plaça.
L’exposició oral de la prova i el debat amb la comissió.
Altres mèrits que la comissió cregui oportú valorar (currículum professional, altres

activitats, etc.).

PROFESSORAT COL·LABORADOR

Es valora:
Els mèrits de l’historial acadèmic (currículum investigador i prioritàriament, currículum

docent) en relació a les necessitats posades de manifest en la convocatòria de la plaça.
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L’exposició oral de la prova i el debat amb la comissió.
Altres mèrits que la comissió cregui oportú valorar (currículum professional, altres

activitats, etc.).

PROFESSORAT ASSOCIAT

Els mèrits de l’historial acadèmic i professional (currículum docent, i prioritàriament,
currículum professional).

L’afinitat de la seva activitat professional al perfil de la plaça.
L’adequació de la proposta docent a les necessitats posades de manifest en la con-

vocatòria de la plaça.
Altres mèrits que la comissió cregui oportú valorar.

CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS D’ACCÉS A PLACES DE PERSONAL DOCENT I 
INVESTIGADOR CONTRACTAT

TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a cadascun d’aquests criteris la composició acordarà una puntuació màxima, de
manera que la puntuació màxima total sigui 100. Es considera que el/la concursant és valorat
positivament quan obté una valoració global igual o superior al 50% de la puntuació total.

13  S’aprova el Pla de Formació del Personal Docent i Investigador. 

PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

RELACIÓ DELS CURSOS DEL PFPA GENERAL PER AL CURS 2002-03

Els cursos de PFPA que s’han realitzat durant el curs 2002-03 són els següents:

PFPA01 Formació de Professors en Tecnologia Educativa NT

Temari
◆ Formació flexible i a distància
◆ Formació i tecnologies de la informació
◆ Disseny i avaluació del material instructiu
◆ Formació multimèdia i interactiva: els recursos i materials multimèdia en els

entorns de formació
◆ Eines per als entorns virtuals: estratègies de comunicació
◆ Principis per a la utilització dels mitjans audiovisuals i les noves tecnologies a

l’ensenyança
◆ Explotació de materials per a les institucions distribuïdes
◆ Eines per als entorns virtuals: estratègies de col·laboració
◆ Innovacions didàctiques per a la introducció de les noves tecnologies de la infor-

mació i la comunicació
◆ La interactivitat a l’educació a distància
◆ Sistemes de formació actuals i futurs

Setembre de 2002, quatre sessions 

PFPA02 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent

Temari  
◆ La importància de l’aparell fonador
◆ Hàbits d’higiene vocal
◆ Control postural
◆ Tècniques de relaxació
◆ Tècniques de respiració
◆ Impostació de veu

Octubre de 2002, dues sessions per setmana, tres hores per sessió (de 15.30 a 18.30 h)

Categories

Historial acadèmic i professional Pla d’activitats

Exposició oral 
de la prova i 
debat amb la 

comissió

Altres mèritsCurrículum 
docent

Currículum 
investigador

Currículum 
professional

Afinitat de 
l’activitat 

professional 
amb el perfil 
de la plaça

Docents
Proposta 
docent

Investigadores

Prof. Lector X X X X X X

Prof.
Col·laborador X X X X

Prof. Associat X X X X X
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PFPA05 Gestió de Projectes de Recerca 

Temari
◆ Transferència de coneixements i tecnologia des de la recerca universitària:
- El concepte d’innovació
- Què és la Fundació URV?
- Les relacions Universitat-empresa a través dels contractes d’R+D i de prestació de

serveis
◆ Els projectes nacionals/estatals R+D
◆ Projectes europeus. Casos pràctics
◆ Contractes d’R+D i de prestació de serveis. Casos pràctics

Gener de 2003, dues sessions per setmana, tres hores per sessió (de 17 a 20 h)

PFPA06 Creació de la Pàgina Web d’una Assignatura NT

Temari
Bloc 1: Elements de la pàgina web d’una assignatura

◆ La web de l’assignatura en un model d’aprenentatge virtual: propostes didàctiques
per al disseny i avaluació

◆ El concepte d’usabilitat

Bloc 2: Disseny i producció d’una web amb Macromedia Dreamweaver
◆ El llenguatge HTML.
◆ Components de treball
◆ Espai de treball
◆ Taules, enllaços i marcs
◆ Format i propietats del text
◆ Tractament d’imatges
◆ Objectes dinàmics

Novembre-desembre de 2002, cinc sessions de tres hores cadascuna

PFPA08 Tècniques de Relaxació

Temari
◆ Biomecànica. Vicis posturals i rutines
◆ Bipedestació i sedestació. Correcció postural. Exercicis
◆ Decúbit supí, pron i lateral. Exercicis
◆ Pràctiques de relaxació

Març-abril 2003, quatre sessions de dues hores cadascuna

PFPA09 Formació Inicial del Professorat Universitari NT

Temari
◆ Ubicació general de la docència universitària
- Punt de partida
- El context de l’ensenyança universitària
- La qualitat com a procés
- L’especificitat de la feina docent
- Aprenentatge i docència
◆ Disseny i desenvolupament del processos d’ensenyança i aprenentatge en la uni-

versitat
- Objectius, continguts i planificació temporal 
- Avaluació
- Els recursos didàctics i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
- Desenvolupament professional del docent universitari
- Altres elements per a l’acció docent: la metodologia

Febrer-abril de 2003, quatre sessions presencials de tres hores cadascuna (de 18 a 21
hores). La resta virtual

PFPA10 Curs de Català: Comunicació de Qualitat a l’Aula 

Temari
◆ Aprofundiment en l’estudi d’aquells aspectes de la llengua catalana que ens poden

generar inseguretat en la nostra feina diària a classe: punts específics de normativa,
fonètica i ortogràfica, elements d’estructura gramatical, errors de tipus lèxic més
sovintejats, problemes d’adequació al registre lingüístic corresponent a cada cas.

◆ Elaboració i revisió de textos escrits habituals a l’aula: programes, apunts, exà-
mens…

◆ Treball de millora en l’expressió oral.

Novembre-abril de 2003, dues sessions per setmana de 1,5 hores cadascuna (de 16 a
17.30 hores)
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PFPA11 Català Nivell C 

Temari
◆ Fonologia i ortografia
◆ Morfologia i sintaxi
◆ Lèxic
◆ Història de la llengua i sociolingüística

Desembre-maig de 2003, dues sessions per setmana de dues hores cadascuna (de 18 a
20 hores)

PFPA12 Docència Semipresencial i a Distància NT

Temari
◆ L’ensenyament universitari en entorns tecnològics
◆ Com utilitzar les eines telemàtiques i per a què
◆ Els processos d’E-A no presencials
◆ Disseny i desenvolupament d’un procés de formació en entorns tecnològics

Novembre-gener de 2003, tres sessions presencials de tres hores cadascuna; la resta vir-
tuals

PFPA13 Redacció d’Articles Científics en Anglès

Temari 
◆ L’organització d’un article de recerca: el contingut i els apartats segons el format

estàndard (IMRAD)
◆ Les errades gramaticals i semàntiques més usuals (de catalanoparlants i castella-

noparlants)
◆ Els aspectes estilístics per a una redacció clara
◆ L’ús i l’abús de la passiva
◆ Les nominalitzacions
◆ Els modificadors
◆ Els temps verbals
◆ El paral·lelisme
◆ La redundància
◆ El vocabulari constant

Gener-febrer de 2003, tres sessions per setmana, tres hores per sessió (de 17 a 20 h)

PFPA14 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès 

Temari
◆ Com presentar-se i començar la presentació
◆ Com canviar del llenguatge escrit al llenguatge parlat
◆ Com enllaçar les idees
◆ Com descriure tendències, taules i gràfics
◆ Com acabar la presentació
◆ Com tractar les preguntes
◆ Fer una presentació i avaluar-la

Gener de 2003, cinc sessions de 2,5 hores per sessió (de 17 a 19.30 h)

PFPA15 Publicació de Material Multimèdia a Internet NT

Temari
◆ Taller d’imatge i fotografia digital
◆ El format GIF
◆ El format JPEG
◆ GIF o JPEG
◆ Mida de les imatges
◆ Creació d’un àlbum de fotos web
◆ Les màquines fotogràfiques digitals
◆ Taller d’àudio
◆ Formats d’àudio digital
◆ El format MP3
◆ El format MIDI
◆ Enregistrament i digitalització d’àudio
◆ Inserció d’àudio a la web
◆ Compressió WAV a MP3
◆ Taller de vídeo digital
◆ Formats de vídeo digital
◆ El format MPEG
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◆ Compressió
◆ Visualització de vídeo
◆ Streaming
◆ Enregistrament de vídeo
◆ Inserció de vídeo a la web

Maig de 2003, cinc sessions de tres hores per sessió (de 16 a 19 h)

PFPA16 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent

Temari
◆ La importància de l’aparell fonador
◆ Hàbits d’higiene vocal
◆ Control postural
◆ Tècniques de relaxació
◆ Tècniques de respiració
◆ Impostació de veu

Març de 2003, quatre sessions de tres hores per sessió (de 16 a 19 h)

PFPA18 (1a part) Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent

Temari 
◆ El projecte docent com a model personal d’ensenyament. Teoria i reflexió sobre la

pràctica docent
◆ El projecte docent com a disseny d’instruccions. Elements
◆ Estructura del projecte docent. Resposta a les preguntes: què ensenyar, a qui

s’ensenya, a on s’ensenya, com ensenyar, amb què ensenyar. Què, com i quan i
per a què avaluar l’aprenentatge i la docència

◆ Aspectes formals del projecte docent
◆ Defensa oral de projecte docent

Gener de 2003, dues sessions de quatre hores per sessió (de 16 a 20 h)

PFPA20 Elaboració de Tesis Doctorals

Temari
◆ Marc legal
◆ Estructura general d’una tesi doctoral: forma, estructura, capacitat de síntesi dels

resultats més rellevants i conclusions
◆ Presentació i defensa de la tesi doctoral
◆ Resolució de problemes

Març-abril, quatre sessions de tres hores per sessió (de 17 a 20 h)

PFPA21 Gestió del Temps i Organització del Treball

Temari
◆ L’objectiu del curs és canviar els hàbits inadequats i millorar l’ús del temps per:
- Recuperar dues hores per jornada
- Aconseguir amb més facilitat les metes professionals i personals
- Millorar la qualitat de treball i de vida disminuint l’estrès

Però el benefici principal serà de caràcter qualitatiu, en l’enfocament personal del
treball i de la vida.

Abril, dues sessions de quatre i onze hores per sessió 

PFPA22 Disseny de Qüestionaris i Metodologia d’Enquestes

Temari
◆ Disseny de qüestionaris
- Escala mètrica de les variables aleatòries
- Format de resposta d’ítem
- Codificació de dades
◆ Metodologia d’enquestes en mostres finites
- Definició de conceptes
- Tècniques de mostreig aleatòries i no aleatòries
- Elecció del volum idoni de la mostra

Juny de 2003, quatre sessions de tres hores per sessió (de 10 a 13 h)

Núm. 13Full Oficial 36 / Consell de Govern de 10 de juliol de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003254

Els cursos següents s’han afegit al programa aprovat:

PFPA24 Tractament i Creació d’Imatges: Adobe Photoshop

Temari
◆ Introducció a l’Adobe Photoshop
◆ Familiarització amb l’àrea de treball
◆ Treballar amb seleccions
◆ Coneixements bàsics sobre les capes
◆ Pintura i edició
◆ Màscares i canals
◆ Retoc fotogràfic
◆ Tècniques avançades de capes
◆ Creació d’efectes especials
◆ Preparar una imatge per imprimir-la en bitò

Juny i juliol, cinc sessions de tres hores per sessió (de 17.30 a 20.30 hores)

PFPA25 Creació de la Pàgina Web d’una Assignatura (2a edició)*

Temari
1. Elements de la pàgina web d’una assignatura
◆ La web de l’assignatura en un model d’aprenentatge virtual: propostes didàctiques

per al disseny i avaluació
◆ El concepte d’usabilitat
2. Disseny i producció d’una web 
◆ Introducció a Macromedia Dreamweaver
- El llenguatge HTML
- Components de treball
- Distribució de l’espai a la pàgina
- Taules, enllaços i marcs
- Format i propietats del text
◆ Introducció a Macromedia Fireworks
- Disseny gràfic per a la web
◆ Animacions

Març-abril de 2003, cinc sessions de tres hores per sessió (de 16.30 a 19.30 h)

PFPA26 Iniciació al Sistema Operatiu Linux a Nivell d’Usuari*

Temari  
◆ Introducció
◆ Interacció: intèrpret de comandes i interfície gràfica
◆ Conceptes de sistemes operatius: processos, memòria, fitxers, entrada/sortida
◆ Instal·lació: components, partició, opcions d’instal·lació
◆ Configuració: usuaris, xarxa, windows, impressores

Gener-febrer, dotze sessions de tres hores per sessió (de 16.30 a 19.30 h)

PFPA27 Docència Semipresencial i a Distància (2a edició)* 

Temari
◆ L’ensenyament universitari en entorns tecnològics
◆ Com utilitzar les eines telemàtiques i per a què
◆ Els processos d’E-A no presencials
◆ Disseny i desenvolupament d’un procés de formació en entorns tecnològics

Maig-juny, tres sessions presencials

*Aquests cursos són afegits en el present curs acadèmic.

RELACIÓ DELS CURSOS DEL PFPA QUE HAN ESTAT ANUL·LATS

Cursos programats i que al final han estat suspesos

PFPA03 Eines per a l’Acció Tutorial: ANUL·LAT

Temari
◆ L’acolliment dels alumnes
◆ L’orientació universitària

PFPA04 Processament Digital d’Imatges: Fonaments i Aplicacions

Temari
◆ Tractament digital d’imatges
◆ Arquitectura bàsica i instruments perifèrics

Núm. 13Full Oficial 36 / Consell de Govern de 10 de juliol de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003255

◆ Introducció a les aplicacions pràctiques del processament digital d’imatges bio-
mèdiques

◆ Tallers pràctics

PFPA07 Jornada sobre Programes d’Intercanvis i Beques

Temari
◆ Les relacions internacionals a la URV: objectius i estructura a la URV
◆ Els programes de mobilitat d’estudiants i personal docent internacional per àmbit

geogràfic:
- UE i Europa central i de l’Est
- Amèrica Llatina
- Espanya i Països Catalans
◆ Mobilitat al marge dels programes: el conveni específic de mobilitat de PDI i estu-

diants entre centres d’educació superior
◆ Possibles línies de futur de la internacionalització

PFPA17 EduStance. Aplicació a les Assignatures Virtuals NT

Temari
◆ Introducció a l’aprenentatge virtual
◆ EduStance
◆ Ús d’eines de comunicació
◆ Eines de col·laboració
◆ Utilitats
◆ Estàndard IMS

PFPA19 Tècniques de Comunicació i Dinàmica de Grups: ANUL·LAT

Temari
◆ Organització i coordinació d’equips
◆ Gestió del treball en equip
◆ Resolució de conflictes

PFPA23 (2a part) Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent: ANUL·LAT

Temari
◆ El projecte docent com a model personal d’ensenyament. Teoria i reflexió sobre la

pràctica docent
◆ El projecte docent com a disseny d’instruccions. Elements
◆ Estructura del projecte docent. Resposta a les preguntes: què ensenyar, a qui

s’ensenya, a on s’ensenya, com ensenyar, amb què ensenyar. Què, com i quan i
per a què avaluar l’aprenentatge i la docència.

◆ Aspectes formals del projecte docent
◆ Defensa oral de projecte docent

RELACIÓ DELS CURSOS DEL PFPA

Cursos del PFPA 2002-03 finalitzats
Codi Nom del curs
PFPA01 Formació de Professors en Tecnologia Educativa
PFPA02 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent
PFPA05 Gestió de Projectes de Recerca
PFPA06 Creació de Pàgines Web d’una Assignatura
PFPA08 Tècniques de Relaxació
PFPA09 Formació Inicial del Professorat Universitari
PFPA10 Curs de Català: Comunicació de Qualitat a l’Aula
PFPA11 Català Nivell C
PFPA12 Docència Semipresencial i a Distància
PFPA13 Redacció d’Articles Científics en Anglès
PFPA14 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès
PFPA15 Publicació Material Multimèdia a Internet
PFPA16 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent
PFPA18 Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent
PFPA20 Elaboració de Tesis Doctorals
PFPA21 Gestió del Temps i Organització del Treball
PFPA22 Disseny de Qüestionaris i Metodologia d’Enquestes
PFPA25 Creació de la Pàgina Web d’una Assignatura
PFPA26 Introducció al Sistema Operatiu Linux
PFPA27 Docència Semipresencial i a Distància
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Cursos del PFPA 2002-03 en procés
Codi Nom del curs
PFPA24 Tractament i Creació d’Imatges: FreeHand, Macdraw…

Cursos del PFPA 2002/2003 anul·lats
Codi Nom del curs
PFPA03 Eines per a l’Acció Tutorial
PFPA04 Processament Digital d’Imatges: Fonaments i Aplicacions
PFPA07 Jornada sobre Programes d’Intercanvis i Beques
PFPA17 EduStance. Aplicació a les Assignatures Virtuals
PFPA19 Tècniques de Comunicació i Dinàmica de Grups
PFPA23 Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent (2a part)

INFORME DEL PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC 

Dades del PFPA 2002-2003:
- Hores de formació
- Inscripcions
- Cursos realitzats del PFPA 2002-03 distribuïts per blocs temàtics:
◆ Hores de formació per blocs
◆ Inscripcions i assistència 
◆ Inscripcions per departaments
◆ Distribució dels inscrits per categories professionals
◆ Valoració dels cursos PFPA 
◆ Cost dels cursos PFPA 2002-03

El Pla de Formació del Personal Acadèmic (en endavant PFPA) es va engegar al curs
acadèmic 1999-2000. Les dades que ara us presentem corresponen a les activitats for-
matives que s’han dut a terme durant el curs acadèmic 2002-03. D’entre aquestes se’n
poden distingir dues tipologies:

◆ Pla general: activitats adreçades a tot el personal acadèmic de la URV
◆ Pla específic: activitats organitzades pels departaments de la URV i adreçades al

seu personal acadèmic
S’han fet un total de 488 hores de formació. 
Les hores de formació impartides fins a la data d’aquest informe corresponen als cursos
del PFPA següents:

Codi curs Nom curs Hores impartides
PFPA01 Formació de Professors en Tecnologia Educativa 12+18*
PFPA02 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent (A) 12
PFPA05 Gestió de Projectes de Recerca 12
PFPA06 Creació de la Pàgina Web d’una Assignatura 24
PFPA08 Tècniques de Relaxació 8
PFPA09 Formació Inicial del Professorat Universitari 34
PFPA10 Curs de Català. Comunicació de Qualitat a l’Aula 40
PFPA11 Català Nivell C 90
PFPA12 Docència Semipresencial i a Distància 9+26*
PFPA13 Redacció d’Articles Científics en Anglès 18
PFPA14 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès (A) 14
PFPA15 Publicació de Material Multimèdia a Internet 15
PFPA16 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent 12
PFPA18 (1a part) Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent 8
PFPA20 Elaboració de Tesis Doctorals 12
PFPA21 Gestió del Temps i Organització del Treball 11
PFPA22 Disseny de Qüestionaris i Metodologia d’Enquestes 12
PFPA24 Tractament i Creació d’Imatges: FreeHand, Macdraw, Photoshop 15
PFPA25 Creació de la Pàgina Web d’una Assignatura 15
PFPA26 Iniciació al Sistema Operatiu Linux a Nivell d’Usuari 36
PFPA27 Docència Semipresencial i a Distància 9+26*

*Hores presencials més tutories
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Pla general
S’han realitzat un total de 24 cursos que es poden agrupar en els blocs temàtics següents:

Tècniques de treball
Noves tecnologies 
Docència universitària
Idiomes
Metodologia de la recerca

Aquests cursos són:

PFPA01 Formació de Professors en Tecnologia Educativa
PFPA02 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent
PFPA05 Gestió de Projectes de Recerca
PFPA06 Creació de la Pàgina Web d’una Assignatura
PFPA08 Tècniques de Relaxació
PFPA09 Formació Inicial del Professorat Universitari
PFPA10 Curs de Català. Comunicació de Qualitat a l’Aula
PFPA11 Català Nivell C
PFPA12 Docència Semipresencial i a Distància
PFPA13 Redacció d’Articles Científics en Anglès
PFPA14 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès
PFPA15 Publicació de Material Multimèdia a Internet
PFPA16 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent
PFPA18 (1a part) Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent
PFPA20 Elaboració de Tesis Doctorals
PFPA21 Gestió del Temps i Organització del Treball
PFPA22 Disseny de Qüestionaris i Metodologia d’Enquestes
PFPA24 Tractament i Creació d’Imatges: Free hand, Macdraw, Photoshop
PFPA25 Creació de la Pàgina Web 
PFPA26 Iniciació al Sistema Operatiu Linux a Nivell d’Usuari
PFPA27 Docència Semipresencial i a Distància

DISTRIBUCIÓ HORES DE DOCÈNCIA PER BLOCS TEMÀTICS DEL PFPA

El total d’hores impartides dins el Pla general és de 488, amb la distribució per
blocs temàtics següent:

Hores %

Tècniques de treball 43 8,8

Noves tecnologies 175 35,9

Docència universitària 72 14,8

Idiomes 162 33,2

Mètodes de recerca 36 7,4

TOTAL 488 100

7% 9%

36%

15%

33%

Tècniques de Treball
Noves tecnologies
Docència Universitària

Idiomes

Metodologia de la Recerca
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A continuació podem veure una taula resum del PFPA que han estat programats per
el curs 2002-03.

ACTIVITATS PROGRAMADES PEL PFPA 2002-03

El nombre d’inscripcions dels cursos realitzats ha estat de 327, de les quals fins al
30 de juny de 2003, 224 persones han assistit a un 70% o més de les sessions (encara hi
ha dos cursos per finalitzar).

DISTRIBUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS I ASSISTÈNCIA PER BLOCS TEMÀTICS PFPA 2002-2003

Activitat Títol Inici Finalització Hores

PFPA01 Formació de Professors en Tecnologia Educativa 24-09-2002 27-09-2002 30

PFPA02 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent 07-10-2002 15-10-2002 12

PFPA03 Eines per a l’Acció Tutorial ANUL·LAT

PFPA04 Processament Digital d’Imatges: Fonaments i Aplicacions ANUL·LAT

PFPA05 Gestió de Projectes de Recerca 13-01-2003 22-01-2003 12

PFPA06 Creació de la Pàgina Web d’una Assignatura 26-11-2002 10-12-2002 24

PFPA07 Jornada sobre Programes d’Intercanvis i Beques ANUL·LAT

PFPA08 Tècniques de Relaxació 31-03-2003 09-04-2003 8

PFPA09 Formació Inicial del Professorat Universitari 13-02-2003 10-04-2003 34

PFPA10 Curs de Català. Comunicació de Qualitat a l’Aula 26-11-2002 10-04-2003 40

PFPA11 Català Nivell C 03-12-2002 29-05-2003 90

PFPA12 Docència Semipresencial i a Distància 18-11-2002 17-01-2003 35

PFPA13 Redacció d’Articles Científics en Anglès (A) 28-01-2003 07-02-2003 18

PFPA14 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès 20-01-2003 24-01-2003 14

PFPA15 Publicació de Material Multimèdia a Internet 12-05-2003 26-05-2003 15

PFPA16 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent 18-03-2003 27-03-2003 12

PFPA17 EduStance. Aplicació a les Assignatures Virtuals ANUL·LAT

PFPA18 (1a part) Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent 30-01-2003 31-01-2003 8

PFPA19 Tècniques de Comunicació i Dinàmica de Grups ANUL·LAT

PFPA20 Elaboració de Tesis Doctorals 27-03-2003 10-04-2003 12

PFPA21 Gestió del Temps i Organització del Treball 03-04-2003 04-04-2003 11

PFPA22 Disseny de Qüestionaris i Metodologia d’Enquestes 02-06-2003 05-06-2003 12

PFPA23 (2a part) Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent ANUL·LAT

PFPA24 Tractament i Creació d’Imatges: Freehand, Macdraw, Photoshop 25-06-2003 03-07-2003 15

PFPA25 Creació de la pàgina web d’una assignatura (2a edició) 17-03-2003 02-04-2003 15

PFPA26 Iniciació al Sistema Operatiu Linux a Nivell d’Usuari 20-01-2003 06-02-2003 36

PFPA27 Docència Semipresencial i a Distància 08-05-2003 20-06-2003 35
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Pel que fa a les 327 persones, la distribució per departaments és la següent:

DISTRIBUCIÓ D’INSCRIPCIONS PER DEPARTAMENTS PFPA

Departaments
DASF Departament d’Antropologia Social i Filosofia
DBB Departament de Bioquímica i Biotecnologia
DCMB Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
DD Departament de Dret
DE Departament d’Economia
DEEEA Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
DEIM Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
DEQ Departament d’Enginyeria Química
DEM Departament d’Enginyeria Mecànica
DFA Departament de Filologia Anglogermànica
DFC Departament de Filologia Catalana
DFR Departament de Filologies Romàniques
DGE Departament de Gestió d’Empresa
DHG Departament d’Història i Geografia
DI Departament d’Infermeria
DMC Departament de Medicina i Cirurgia
DP Departament de Pedagogia
DPS Departament de Psicologia
DQFQI Departament de Química Física i Inorgànica
DQAQO Departament de Química Analítica i Química Orgànica
UN. PRE. Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Periodisme

El gràfic següent ens mostra la distribució de les persones inscrites per categories
professionals de la URV:

DISTRIBUCIÓ PERSONES INSCRITES PER CATEGORIES PROFESSIONALS PFPA

La valoració obtinguda per cadascun dels cursos realitzats (sobre 5 punts) ha estat:
Aquests cursos han estat:
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VALORACIÓ CURSOS PFPA 2002-2003

PFPA01 Formació de professors en Tecnologia Educativa
PFPA02 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent
PFPA05 Gestió de Projectes de Recerca
PFPA06 Creació de la Pàgina Web d’una Assignatura
PFPA08 Tècniques de Relaxació
PFPA09 Formació Inicial del Professorat Universitari
PFPA10 Curs de Català. Comunicació de Qualitat a l’Aula
PFPA11 Català Nivell C
PFPA12 Docència Semipresencial i a Distància
PFPA13 Redacció d’Articles Científics en Anglès
PFPA14 Com Preparar una Presentació Oral en Anglès
PFPA15 Publicació de Material Multimèdia a Internet
PFPA16 Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent
PFPA18 Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent
PFPA20 Elaboració de Tesis Doctorals
PFPA21 Gestió del Temps i Organització del Treball
PFPA22 Disseny de Qüestionaris i Metodologia d’Enquestes
PFPA24 Tractament i creació d’imatges: Adobe Photoshop (pendent de realització)
PFPA25 Creació de la Pàgina Web
PFPA26 Iniciació al Sistema Operatiu Linux a Nivell d’Usuari
PFPA27 Formació Semipresencial i a Distància en Entorns Tecnològics

COST DELS CURSOS PFPA 2002-2003

PFPA 2002-2003 Despeses Pressupost

Pla general 20.713,27 21.127,79

Pla específic Rectorat  9.080
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El cost dels cursos del Pla general fins al 30 de juny de 2003 ha estat 21.127,79 euros,
amb la distribució següent:

PLA ESPECÍFIC

Les activitats incloses dins el Pla específic parteixen dels departaments de la URV en el
marc dels quals es realitzen. S’han fet deu accions en total. Les activitats que es van
proposar provenien de vuit departaments. Els cursos de Pla específic que s’estan fent
durant el curs 2002-03 són els següents:

PE01-PFPA: Curs del Programa GAUSS
(Departament d’Economia)

PE02-PFPA: Curs del Programa Mathemàtica
(Departament d’Economia)

PE03-PFPA: Recerca en Metodologia Observacional
(Departament de Psicologia)

PE04-PFPA: Introducció al MATLAB
(Departament de d’Enginyeria Química)

PE05-PFPA: End Note
(Departament de Bioquímica i Biotecnologia)

PE06-PFPA: Publicació de Material, Imatge, Vídeo i So a la Web
(Departament de Bioquímica i Biotecnologia)

PE07-PFPA: Mètodes de Recerca en Gestió d’Empreses i Estratègies de Publicació. 
(Departament de Gestió d’Empreses)

PE08-PFPA: Els Usos Didàctics a la Web
(Departament de Pedagogia )

PE09-PFPA: Seminari sobre Estudis Culturals en Llengua Anglesa
(Departament de Filologia Anglogermànica)

PE010-PFPA: Cinesiologia per travessar l’estrès
(Departament d’Infermeria)

ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER AL PERSONAL ACADÈMIC

PRESENTACIÓ

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili presenta el conjunt
d’activitats que organitza dins el Pla de Formació del Personal Acadèmic per al curs
2003-04.

Aquest programa recull les activitats de formació englobades dins el Pla General de
Formació, el qual està adreçat a tot el professorat i personal investigador de la nostra
Universitat, distribuïdes en quatre blocs temàtics:

BLOC A. Pla Estratègic de Docència
BLOC B. Suport a la carrera acadèmica
BLOC C. Prevenció de riscos laborals
BLOC D. Idiomes

Codi curs Cost Codi curs Cost

PFPA01 1.809,53 PFPA15 1.231,17

PFPA02 706,95 PFPA16 698,89

PFPA05 625,71 PFPA18 1.001,24

PFPA06 1.423,47 PFPA20 750,29

PFPA08 481,89 PFPA21 2.172,37

PFPA09 1.222,96 PFPA22 580,46

PFPA10 18,60 PFPA24 764,79

PFPA11 40,88 PFPA25 1.238,46

PFPA12 882,84 PFPA26 2.131,07

PFPA13 1.126,75 PFPA27 912,00

PFPA14 928,18 General 379,29
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14  S’acorda atorgar la consideració de professors distingits de la URV els professors:
Dr. Francesc Giralt Prat, Dr. Cristóbal Richart Jurado i Dr. Lluís Masana i Marín.

BLOC A. Pla Estratègic de Docència

Docència universitària

Codi Hores Calendari Places

Curs de Tècnica Vocal per al Personal Docent PFPA/01 12 Octubre 2003 15

Formació Inicial del Professorat Universitari PFPA/10 35 Oct-abril 2004 25

Comunicació de Qualitat a l’Aula PFPA/11 60 Nov- abril 04 15

Com Parlar en Públic PFPA/15 12 Desembre 2003 25

Guies Docents, Guies d’Aprenentatge PFPA/25 15 Febrer 2004 20

Competències i Objectius: Metodologies i Estratègies Docents PFPA/27 25 Març 2004 20

Què Significa l’Avaluació Continuada PFPA/28 20 Abril 2004 20

Tecnologies de la informació i la comunicació

Codi Hores Calendari Places

Creació de la Pàgina Web d’una Assignatura PFPA/04 15 Novembre 2003 20

Docència Semipresencial i a Distància (1a edició) PFPA/14 20 Desembre 2003 20

Tractament i Creació d’Imatges: Adobe Photoshop PFPA/20 15 Abril 2004 15

Creació de la Pàgina Web d’una Assignatura (nivell II) PFPA/21 14 Abril 2004 20

Publicació de Material Multimèdia a Internet PFPA/24 15 Juny 04 20

Docència Semipresencial i a Distància (2a edició) PFPA/30 20 Maig-juny 2004 20

Tècniques de treball

Codi Hores Calendari Places

Pla d’Acció Tutorial PFPA/26 12 Març 2004 20

El Dossier d’Avaluació PFPA/29 15 Abril 2004 20

Espai europeu

Codi Hores Calendari Places

Jornada sobre Programes d’Intercanvis i Beques PFPA/05 3 Desembre 2003 50

Els Crèdits ECTS: Oferta de Docència a Europa PFPA/13 12 Novembre 2003 15

BLOC B. Suport a la carrera acadèmica

Codi Hores Calendari Places

Gestió de Projectes de Recerca PFPA/03 12 Novembre 2003 30

Redacció d’Articles Científics en Anglès PFPA/16 18 Gener-febrer 04 20

Com Preparar una Presentació Oral en Anglès PFPA/17 12 Gener-febrer 04 25

Disseny i Desenvolupament d’un Projecte Docent en el marc de la LOU PFPA/19 8 Març 2004 25

Elaboració de Tesis Doctorals PFPA/22 12 Març-abril 04 30

Disseny de Qüestionaris i Metodologia d’Enquestes PFPA/23 12 Juny 04 20

BLOC C. Prevenció de riscos laborals

Codi Hores Calendari Places

Primers Auxilis PFPA/02 9 Octubre 2003 15

Higiene Postural: Treballar amb l’Ordinador PFPA/06 8 Desembre 2003 30

Riscos Específics: Laboratoris Físics PFPA/07 9 Des.-gen. 2004 15

Riscos Específics: Laboratoris Químics PFPA/08 9 Des-gen. 2004 15

Riscos Específics: Laboratoris Biològics PFPA/09 9 Des-gen. 2004 15

Control de l’Estrès per al Professorat PFPA/18 12 Març 2004 20

BLOC D. Idiomes

Codi Hores Calendari Places

Català Nivell C PFPA/12 90 Nov.-abril 03 25
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15  S’aprova la creació de la Comissió d’Ètica amb la designació dels membres
següents:

El rector o persona en qui delegui.
El director general de la FURV.
El cap del Gabinet de Comunicació.
6 catedràtics d’universitat de prestigi reconegut: 

Dr. Josep Oliveras Samitier
Dr. José Eugenio García-Albea Ristol
Dr. Josep A. Ferré Vidal
Dr. Francesc Vidal Marsal
Dr. Josep M. Poblet Rius
Dr. Albert Mas Baron

Un tècnic de la FURV, que actuarà com a secretari tècnic amb veu però sense vot.

16  S’acorda la concessió de Premis Extraordinaris Final d’Estudis de primer i/o segon
cicle 2001-2002.

PREMIS EXTRAORDINARIS FINAL D’ESTUDIS
CURS ACADÈMIC 2001-2002

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Administració i Direcció d’Empreses Elisabet Mateo Macia 2,35
Ciències Empresarials M. del Mar Pàmies Pallisé 2,19
Economia Raúl Fores Vallés 2,64

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Medicina Susana Nogués Siuraneta 2,85
Fisioteràpia Montserrat Millas Piqué 3,05

FACULTAT DE QUÍMICA

Química David Taratiel Fabra 3,24
Bioquímica Roser Canals Galofré 3,24

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Educació Social Laura Rubio Compte 2,43
Mestres Vanessa Sánchez Pleguezuelo 2,67
Pedagogia Josep Lluís Canals Pol·lina 2,63
Psicologia Anselmo Horta Gisbert 2,22

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

Infermeria Ester Armajach Cano 2,07

FACULTAT DE LLETRES

Filologia Anglesa Eulàlia Busquets Lluch 2,74
Filologia Catalana Meritxell Granados Salvadó 2,65
Filologia Hispànica Rafael Gómez Muñoz 2,64
Història Víctor Pérez García 2,88
Geografia Jaume Bages Jansa 2,53
Antropologia Social i Cultural (93) Maria José Romano Serrano 2,95
Antropologia Social i Cultural (01) cap alumne compleix els requisits exigits
rqueologia Amagoya Blanco Arano 2,11

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Dret Sílvia González del Pino 2,69
Relacions Laborals Gemma Díaz Lucena 3,06
Treball Social Teresa Carmen Ros Climent 2,53

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Marc Sánchez Artigas 2,36
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Pascual Puyol Angosto 2,47
Enginyeria en Informàtica César Francesc Mauri Loba 2,72
Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial Raul Ricart Muñoz 2,78
Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat Sílvia Camacho Muñoz 1,95
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial Angel Cid Pastor 2,27

FACULTAT D’ENOLOGIA

Enologia Estefanía Amer Maistriau 2,86
Enginyeria Tècnica Agrícola Industrial: Indústries Agràries i Alimentàries Pilar Antón Senau 1,87

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

Enginyeria Química Pol Moreno Llort 2,7
Enginyeria Tècnica Industrial Cristina Crespin Gómez 2,21
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17  S’acorda la concessió de Premis Extraordinaris de Doctorat 2001-2002.

PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT
CURS 2001-2002

D’acord amb la Normativa de premis extraordinaris de doctorat la Comissió de Docto-
rat que va tenir lloc el dia 30 de maig va acordar aprovar la relació dels alumnes que es
proposen per a l’obtenció dels premis extraordinaris:

ÀREA TEMÀTICA A: Departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina i Cirur-
gia, Infermeria i Psicologia: Es pot proposar un candidat.

La subcomissió de l’àrea temàtica reunida el dia 16 de maig ha proposat la següent
candidata:

Dra. Maria del Carme Agramunt de Gràcia: Departament de Ciències Mèdiques
Bàsiques

ÀREA TEMÀTICA C: Departaments de Dret, Gestió d’Empreses i Economia: Es poden
proposar dos candidats.

La subcomissió de l’àrea temàtica reunida el dia 22 de maig ha proposat els
següents candidats:

Dr. Sergio Nasarre Aznar: Departament de Dret Privat, Processal i Financer
Dra. Maria Llop Llop: Departament d’Economia

ÀREA TEMÀTICA D: Departaments de Bioquímica i Biotecnologia; Enginyeria Mecà-
nica; Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica; Enginyeria Química; Enginyeria
Informàtica i Matemàtiques; Química Analítica i Química Orgànica, i Química Física i
Inorgànica: Es poden proposar dos candidats.

La subcomissió de l’àrea temàtica reunida el dia 22 de maig ha proposat els
següents candidats:

Dr. Roger Guimerà Manrique: Departament d’Enginyeria Química
Dra. Montserrat Mestres Solé: Departament de Química Analítica i Química Orgànica
D’acord amb la Normativa de premis extraordinaris de doctorat la Comissió de

Doctorat que va tenir lloc el dia 30 de juny va acordar aprovar la relació dels alumnes
que es proposen per a l’obtenció dels premis extraordinaris:

ÀREA TEMÀTICA B: Departaments d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, Filologia
Anglogermànica, Filologia Catalana, Filologies Romàniques, Història i Geografia i Peda-
gogia: Es poden proposar dos candidats.

La subcomissió de l’àrea temàtica reunida el dia 30 de maig ha proposat els següents
candidats:

Dra. Montserrat Soronellas Masdéu: Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social

Dr. Albert Moncusí Ferré: Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

18  S’aprova la designació del Dr. Santiago J. Castellà Surribas com a membre de la
Comissió d’Ordenació Acadèmica i Política Docent.

19  S’aprova la renovació de pròrroga de la comissió de serveis del Sr. Jordi Peiret
Estrada.
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Comissions delegades

20  Es ratifiquen els acords de les comissions delegades del Consell de Govern següents:

COMISSIÓ DE POLÍTICA CIENTÍFICA

SESSIÓ DE 26 DE MAIG DE 2003

1. S’acorda, amb relació al programa de becaris predoctorals finançats a càrrec de
projectes d’R+D+I (edició desembre 2002):

1.1 Aprovar el desenvolupament del programa: expressions d’interès, convocatòria
de places i procés de selecció.

1.2 Ratificar la resolució de concessió.
2. S’acorda, amb relació al programa d’accions específiques de suport a la recerca

(ACCES2003):
2.1 Ratificar la resolució de convocatòria.
2.2 Ratificar l’imprès de sol·licitud. 
3. S’acorda, amb relació al programa d’organització de congressos (OCO2003):
3.1 Ratificar la resolució de convocatòria.
3.2 Ratificar l’imprès de sol·licitud. 
3.3 Ajornar la resolució de concessió fins a la propera sessió de la Comissió, que

tindrà lloc el mes de juny de 2003.
4. S’acorda, amb relació al programa de mobilitat de tercer cicle (M3C2003):
4.1 Ratificar la resolució de convocatòria. 
4.2 Ratificar l’imprès de sol·licitud.
5. S’acorda, amb relació al programa de personal de suport a la recerca (PSR2003):
5.1 Aprovar les propostes de millora del procediment de priorització de personal de

suport a la recerca que s’especifiquen a continuació, en relació amb la despesa de punts:
5.1.1 Cas de tècnic/a investigador/a, 1a plaça: 1 punt = 751.26 €; 2a plaça: incre-

mentar el valor d’1 punt un 40% respecte a la 1a plaça.
5.1.2 Cas de becari predoctoral, plaça única: 16 punts.
5.2 Aprovar la resolució de convocatòria, que inclou els aspectes següents:
5.2.1 Objectius:
5.2.1.1 Augmentar el nombre de persones beneficiàries de plaça.
5.2.1.2 Incrementar el nombre de grups de recerca perceptors d’ajut.
5.2.1.3 Adequar la participació dels grups de recerca a les seves capacitats cientí-

fiques.
5.2.1.4 Mantenir les beques predoctorals per un període màxim de 48 mesos.
5.2.2 Pressupost disponible: 726.334,94 €, que inclou les aportacions de la Direc-

ció General de Recerca, la URV i els seus grups de recerca, i la seva distribució segons
modalitat: 66% tècnics, 22% becaris i 12% investigadors.

5.2.3 Nombre de places per grup de recerca:
5.2.3.1 2 places de tècnic/a investigador/a, com a màxim.
5.2.3.2 1 plaça de becari predoctoral de nova concessió o bé de renovació dins

d’aquest programa.
5.2.4 Cofinançament mínim de les places per part del grup de recerca:
5.2.4.1 Cas de tècnic/a investigador/a, 1a plaça: 20%; 2a plaça: 40%.
5.2.4.2 Cas de becari predoctoral, plaça única: 20%.
5.3 Revisar les persones que han ocupat una plaça del programa PSR/IEA en les edi-

cions de 1999 a 2002.
6. S’acorda, amb relació als criteris de priorització d’infraestructures, modificar

l’apartat 3. Mecanisme de despesa de punts i 5. Procediment de participació en els ter-
mes següents:

6.1 Mecanisme de despesa de punts: “La subvenció concedida a les sol·licituds
d’infraestructura científica, prioritzades per la URV en convocatòria pública durant el
període de càlcul (darrers 5 anys), suposa una despesa de punts, d’acord amb l’equiva-
lència següent: Punts=250x(1-exp(-pta/25.000.000)).”

6.2 Procediment de participació: on diu “La concessió d’equipament científic en
convocatòria prioritzada per la URV durant el període de càlcul suposa una despesa de
punts per al grup, d’acord amb l’apartat 3”, ha de dir “La subvenció concedida a les
sol·licituds d’infraestructura científica, prioritzades per la URV en convocatòria pública
durant el període de càlcul (darrers 5 anys), suposa una despesa de punts, d’acord amb
l’apartat 3.”
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7. S’acorda, amb relació al programa d’infraestructura de recerca (PIR2003):
7.1 Aprovar les taules d’avaluació i priorització. 
7.2 Enviar totes les sol·licituds a la Direcció General de Recerca a l’espera de la

seva resolució.
8. S’acorda, amb relació al mapa de grups de recerca 2003:
8.1 Autoritzar l’alta del grup de recerca Gènere, Raça, Ètnia i Classe, presentada per

la Dra. Montserrat Sanmartí Roset. 
8.2 Realitzar un histograma de la dedicació dels membres als grups de recerca.
9. S’acorda, amb relació a la sol·licitud de patent, protegir els drets de propietat

industrial dels resultats obtinguts dels projectes d’investigació:
9.1 “ExactEdge. Sistema de digitalización de los puntos de corte mediante visión

por computador” del Dr. Francesc Serratosa Casanelles i el Sr. Albert Larré Pedra.
9.2 “Smart Faces: Reconeixement de cares utilitzant smart cards”, del Dr. Francesc

Serratosa Casanelles.

SESSIÓ DE 2 DE JULIOL DE 2003

1. La Comissió acorda, amb relació al programa de becaris predoctorals finançats a
càrrec de projectes d’R+D+I (edició juny 2003):

1.1 Aprovar el desenvolupament del programa: expressions d’interès i convocatòria
de places.

1.2 Ratificar la resolució de convocatòria (annexos 2 i 3).
2. La Comissió aprova el finançament de les sol·licituds d’organització de congres-

sos (2003OCO) (annex 4).
3. La Comissió, amb relació al mapa de grups de recerca 2003, autoritza la baixa

del centre d’innovació Simpple, dirigit pel Dr. Francesc Giralt Prat, i la integració dels
seus membres al grup de recerca Fenòmens de Transport, l’investigador responsable del
qual és el mateix Dr. Francesc Giralt Prat.

4. La Comissió acorda, amb relació al Programa de personal de suport a la recerca
(PSR2003):

4.1 Aprovar les taules d’avaluació (annexos 5 i 6).
4.2 Aprovar les taules de priorització (annexos 7, 8 i 9).
4.3 Aprovar la relació d’ajuts concedits en les modalitats de becaris, tècnics i inves-

tigadors en funció de les disponibilitats pressupostàries.
4.4 Aprovar la llista de reserva en les modalitats de becaris, tècnics i investigadors

per a la resta de sol·licituds respectives, d’acord amb l’ordre establert.
4.5 Aprovar que els ajuts concedits siguin efectius sempre que hagin formalitzat els

tràmits administratius en els terminis establerts.
5. La Comissió acorda, amb relació a les sol·licituds de patent que s’especifiquen a

continuació:
a) “Monocristal de wolframato doble de potasio e iterbo opcionalmente dopado,

procedimiento para su producción y aplicación” (annex 10), del Dr. Francesc Díaz
González: reivindicar la prioritat de la patent espanyola a Europa, Estats Units, Canadà,
Japó i Austràlia.

b) “Pasta conductora, electrodos y sensores que comprenden dicha pasta conduc-
tora, y su método de fabricación” (annex 11), del Dr. Ioannis Katakis: mantenir la pro-
tecció durant la 8a anualitat.

5.1. Parlar amb els investigadors respectius i la Fundació URV.
5.2. Informar els membres de la Comissió de les converses citades.
5.3. Prendre una decisió consensual.

COMISSIÓ D’ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SESSIÓDE 28 DE MAIG DE 2003

1. S’aproven les adjudicacions i llistes d’espera de les beques de col·laboració URV
en plans estratègics de centres i departaments, amb automatrícula, amb preinscripció i
amb la Universitat d’Estiu.

2. S’aproven les convocatòries de beques de col·laboració URV per al curs 2003-2004.

COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

SESSIÓ DE 7 DE JULIOL DE 2003

1. S’acorda ratificar la sol·licitud de períodes sabàtics següents:
- Dr. Pere Anguera Nolla, CU. Període sabàtic: curs 2003-2004. Departament d’His-

tòria i Geografia.
- Dra. Àngels Ollé Romeu, TU. Període sabàtic: curs 2003-2004. Departament de

Filologies Romàniques.
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- Dr. Jordi Ginebra Serrabou, TU. Període sabàtic: curs 2003-2004. Departament de
Filologia Catalana.

- Dra. Cristina Andreu Jiménez, TU. Període sabàtic: de 9 de febrer a 8 de juliol de
2004. Departament de Filologia Anglogermànica.

- Dr. Joan Josep Pujadas Muñoz. Període sabàtic: curs 2003-2004. Departament
d’Antropologia, Filosofia i Treball social.

2. S’acorda el canvi d’adscripció de centre del professor Àngel Urquizu Caballé: de
la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials a la Facultat de Ciències Jurídiques.

3. S’acorden noves places de PAS per a la implantació de nous ensenyaments. 
4. S’acorda una nova fitxa del catàleg de llocs de treball de PAS: auxiliar de suport a

Unitat Docent Hospitalària. 
5. S’acorda la convocatòria d’una plaça de PAS laboral del grup I: tècnic d’enginyeria. 

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I POLÍTICA DOCENT

SESSIÓ DE 22 DE MAIG DE 2003

1. S’aproven els diplomes d’especialització en pregrau següents: 
- Diploma d’Especialització en Fonaments de Química.
- Diploma d’Especialització en Llengua Anglesa.
- Diploma d’Especialització en Llengua Francesa. 
- Diploma d’Especialització en Gestió Informatitzada dels Recursos Humans.
- Diploma d’Especialització en Direcció Hotelera.

SESSIÓ DE 7 DE JULIOL DE 2003

1. S’aproven els premis extraordinaris de final d’estudis del curs 2001-2002.
2. S’aproven els projectes d’innovació docent.
3. S’aprova l’oferta d’assignatures curriculars i extracurriculars del curs 2003-2004.
4. S’aprova el calendari acadèmic i administratiu de l’ensenyament d’Enologia.
5. S’aprova la Normativa d’accés a segon cicle dels ensenyaments de: Psicopedago-

gia, Enologia i Enginyeria Informàtica.
6. S’aprova l’assignació de professorat i els horaris corresponents als itineraris del

curs 2003-2004.
7. S’aprova la fixació del segon curs del pla d’estudis de l’ensenyament propi de

graduat superior en Dret Ambiental.
8. S’aproven les modificacions puntuals dels següents plans d’estudis:

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Ensenyament d’Economia: 
- S’amplia la taula d’adaptacions amb 4 assignatures.
- Es modifica la denominació d’una matèria optativa i es distribueix en 3.

Facultat de Lletres

Ensenyament d’Arqueologia:
- S’introdueix l’àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes Informàtics a l’assig-

natura Arqueologia del Territori.

EU d’Infermeria:

Ensenyament de Ciència i Mètode en Infermeria:
- Es canvia el curs de dues assignatures.

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Ensenyament de Medicina:
- S’introdueix l’àrea de coneixement de Microbiologia a l’assignatura de Tècniques

de Microscòpia.
Ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica:
- S’introdueix l’àrea de coneixement de Microbiologia a l’assignatura Biologia Apli-

cada a la Nutrició.

CESDA

GS en Aviació Comercial. Pilot Comercial.
GS en Aviació Comercial. Pilot de Transport Línia Aèria.
GS en Gestió d’Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries.
- Es modifiquen els prerequisits.
9. Es ratifica l’acord del centre, en el sentit de denegar el reconeixement de crèdits

pel diploma elemental de piano. L’alumne Joan Salvadó i Sumalla acredita fins a 4t
curs, i només es pot fer reconeixements a partir del 6è.
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10. Es ratifica l’acord del centre, en el sentit de denegar el reconeixement de crèdits
pel 3r curs de percussió del pla de 1966, presentat per l’alumne Ramon Palau Martín.
En la taula d’equivalències aprovada, no hi figura aquest curs. 

11. Es ratifica l’acord del centre, en el sentit de denegar el reconeixement de crèdits
per la superació d’un nivell elemental de llengua catalana, realitzat al Consorci per a la
Normalització Lingüística de Tarragona, presentada per l’alumna Spela Ursic, atès que
en aquest certificat no hi consta l’assistència ni l’avaluació.

Núm. 20Full Oficial 36 / Consell de Govern de 10 de juliol de 2003



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003269

Convenis

21  Es ratifiquen els convenis següents:

Conveni entre l’Ajuntament de Reus i la Fundació URV per a la realització del Mas
Miarnau per tal d’acollir la seu del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV.

Conveni entre l’Ajuntament de Reus i la Universitat Rovira i Virgili per tal de col·labo-
rar en la realització de diversos cursos de la Universitat d’Estiu de la URV a Reus.

Acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira
i Virgili per a totes aquelles activitats universitàries que estiguin vinculades amb les
comarques de Tarragona i suposin una millora i un avantatge competitiu per als munici-
pis, així com projecció exterior i interior del conjunt de la demarcació tarragonina.

Conveni específic de col·laboració per a la realització dels estudis de Dret Ambien-
tal entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Valls.

Conveni d’adhesió de la Universitat Rovira i Virgili a l’Anella Científica, xarxa de
comunicacions creada per la Fundació Catalana per a la Recerca i gestionada pel Cen-
tre de Supercomputació de Catalunya (CESCA).

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

Addenda núm. 15 al Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i
la Universitat Oberta de Catalunya signat l’1 de desembre de 1995.

Addenda núm. 16 al Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i
la Universitat Oberta de Catalunya, signat l’1 de desembre de 1995.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’empresa Rius & Rius
Assessors, per a la concessió del premi Jaume Ciurana a un estudiant de la llicenciatura
d’Enologia.

Conveni de col·laboració entre la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya i la
Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració entre el Departament de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya i la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, per
contribuir a l’organització de diverses activitats científiques relacionades amb l’estudi
de la immigració.

Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Proa i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Cambra de la Propi-
etat Urbana de Reus i Comarques.

Conveni per a la realització del curs de doctorat i DEA/Màster Interuniversitari
d’àmbit europeu Estudis Culturals Mediterranis, entre la Universitat Catòlica de Louvain
(Bèlgica), la Universitat d’Estudis d’Urbino Carlo Bo (Itàlia), l’Institut Catòlic de París
(França), la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Rovira i Virgili.

Contracte administratiu especial entre el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili referent a la cessió d’ús d’aules per a la rea-
lització de les proves dels certificats de la Junta Permanent de Català els dies 17, 24 i 31
de maig i 7 i 14 de juny de 2003.

Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i la Universitat
Rovira i Virgili per a la realització dels estudis en Dret Ambiental.

Conveni de col·laboració entre l’Organisme Autònom per a la Societat de la Infor-
mació (OASI) i la Universitat Rovira i Virgili.

Document de cessió de drets d’explotació de l’obra de la col·lecció Eina. El Sr.
Roger Cabré és autor de l’obra titulada Manual d’electrònica bàsica de dispositius, tec-
nologia microelectrònica i elements passius, i es vol acollir al programa Eina de la URV.

Document de cessió de drets d’explotació de les obres de la col·lecció Eina. Dife-
rents professors de la URV són autors de l’obra Materials per a pràctiques d’història
mundial i d’Espanya i es volen acollir al programa Eina de la URV.
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COMISSIONS ESTATUTÀRIES

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 DE MARÇ DE 2003

COMISSIO DE DOCTORAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE GENER DE 2003

1. S’aprova admetre a tràmit les tesis doctorals presentades pels departaments:
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Kendra Catalina Rodríguez Morejón
Departament d’Història i Geografia

Sra. M. Dolores García-Borrón Martínez
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Margarita Torrente Torné
Departament de Pedagogia

Sra. Jeannette Castro de Bustamante
Sra. Zoraida B. Sayago Quintana
Sra. Morelba Rojas de Rojas
Sra. María Celia Ilvento

Departament de Psicologia
Sra. M. Dolores García Olalla

2. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a:
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 

Sra. Kendra Catalina Rodríguez Morejón
Departament d’Història i Geografia

Sra. M. Dolores García-Borrón Martínez
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Margarita Torrente Torné
Departament de Pedagogia

Sra. Jeannette Castro de Bustamante
Sra. Zorayda B. Sayago Quintana
Sra. Morelba Rojas de Rojas
Sra. María Celia Ilvento

Departament de Psicologia
Sra. M. Dolores García Olalla
3. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades.

Departament d’Història i Geografia
Sr. Josep Maria Vergès Bosch
Sr. Andreu Ollé Cañellas

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Athanasis Eftaxias

4. S’aproven les exempcions de matrícula de tutoria de tesi per als alumnes següents:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Patrícia Peña Ruiz
Jesús Haro Encinas
Ana M. Goetschel Garzón
Elena Arce Aguilar

5. S’aproven les modificacions de programes de doctorat següents:
Departament d’Història i Geografia

Dinàmiques Mediambientals, Humanes i de Comportament trienni 2001-04, canvi
de professor del curs Paleontologia Humana, que l’impartia el Dr. Carles Lorenzo i
passa a impartir-lo el Dr. Antonio Rosas González.

Espiritualitat i Religiositat a l’Antiguitat i a l’Edat Mitjana bienni 2002-04, canvi de
professor del curs Paleontologia Humana, que l’impartia el Dr. Carles Lorenzo i passa a
impartir-lo el Dr. Antonio Rosas González.

6. S’aproven els trasllats d’expedient
Departament de Medicina i Cirurgia 

Sr. Adrián A. Beloscar Llorca
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Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sra. Rosa Maria Alemany Monleón

7. S’aprova l’autorització de director de tesi
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Natàlia Ferré Pallás
Director: Dr. Jordi Camps Andreu 
Tutor: Dr. José Luis Paternáin Suverbiola

8. S’aprova l’adaptació de:
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sr. Juan José Morant Echevarria

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE MARÇ DE 2003

1. S’aprova admetre a tràmit les tesis doctorals presentades pels departaments:
Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Sr. Mohamed Lamin Aghmiz
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Natàlia Ferré Pallás
Departament de Dret Públic

Sr. Alfonso González Bondia
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sra. Àngela Pallarès Martí
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Francesc Xavier Rodríguez Muñoz
Departament d’Història i Geografia

Sra. Elena de Ortueta Hilberath

2. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a:
Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Sr. Mohamed Lamin Aghmiz
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Natàlia Ferré Pallás
Departament de Dret Públic

Sr. Alfonso González Bondia

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sra. Àngela Pallarès Martí

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Francesc Xavier Rodríguez Muñoz

Departament d’Història i Geografia
Sra. Elena de Ortueta Hilberath

3. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades.
Departament de Medicina i Cirurgia

Sra. Margarita Torrente Torné
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Kendra Catalina Rodríguez Morejón
Departament de Pedagogia

Sra. Jeannete Castro de Bustamante
Sra. Zoraida B. Sayago Quintana
Sra. Morelba Rojas de Rojas
Sra. María Celia Ilvento

4. Aprovació dels programes doctorat del bienni 2003-05 i trienni 2003-06
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

- Antropologia de la Medicina
- Antropologia Urbana (interuniversitari / internacional)

Departament Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
- Enginyeria Electrònica (interuniversitari)
- Departament Història i Geografia
- Estudis Culturals Mediterranis (interuniversitari / internacional)

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
- Nutrició i Metabolisme (interdepartamental / interuniversitari)
- Enologia (interdepartamental/interuniversitari)

Departament de Química Analítica i Química Orgànica/ Química Física i Inorgànica
- Química en Processos i Productes Industrials (interdepartamental)
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Departament de Filologia Anglogermànica
- Traducció i Estudis Interculturals

Departament de Química Física i Inorgànica
- Catàlisi Homogènia (interuniversitari)
- Química Teòrica i Computacional (interuniversitari)

Departament de Filologies Romàniques
- Llenguatges Formals i Aplicacions

Departament d’Enginyeria Química/ Enginyeria Mecànica
- Química i Enginyeria de Processos (interdepartamental)

Departament de Pedagogia
- Investigació i Intervenció Educativa en l’Àmbit Sociocomunitari (interuniversitari)
- Tecnologia Educativa (interuniversitari)

Departament de Psicologia
- Psicologia de l’Educació: Cultura, Educació i Sistemes Semiòtics (interuniversitari)
- Ciència Cognitiva i Llenguatge (interuniversitari)

Departament d’Enginyeria Mecànica
- Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis (interuniversitari)

5. S’aprova el tribunal únic proposat pel Departament d’Economia per als alumnes
dels biennis 1994 al 1998.

6. S’aprova anul·lar el programa de doctorat Estudis Hispànics i Romànics del tri-
enni 2002-2005 del Departament de Filologies Romàniques.

7. S’acorda que tots els programes de doctorat es presentaran a la Menció de Qualitat.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 DE MARÇ DE 2003

1. S’aprova admetre a tràmit les tesis doctorals presentades pels departaments:
Departament de Filologies Romàniques

Sra. Francisca Bajo Santiago
Departament d’Història i Geografia

Sra. Esther Lozano López
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sr. Antonio Lasala Meseguer
Sra. Aída Cecilia Gálvez Abadía

2. S’aproven les modificacions: 
a) La Sra. María Celia Ilvento, en el moment de dipositar la tesi, va manifestar el seu

desig de sortir amb la titulació de doctora en Pedagogia, però no és possible, ja que el
programa és del bienni 1999-2001 (CD 29/01/03). Per tant, la titulació de sortida,
d’acord amb el RD 778/1998, serà doctora per la URV.

b) La Sra. Helena de Ortueta Hilberath sol·licita sortir amb la titulació de doctora en
Història (CD 03/03/03).

3. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a:
Departament de Filologies Romàniques

Sra. Francisca Bajo Santiago
Departament d’Història i Geografia

Sra. Esther Lozano López
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sr. Antonio Lasala Meseguer
Sra. Aída Cecilia Gálvez Abadía

4. S’aproven les modificacions de la composició tribunals de tesis doctorals:
Departament de Pedagogia

Sra. Maria Dolores García Olalla
Departament d’Història i Geografia

Sra. Helena de Ortueta Hilberath

5 . S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades.
Departament d’Història i Geografia

Sra. M. Dolores García-Borrón Martínez
Departament d’Història i Geografia

Sra. Elena de Ortueta Hilberath

6. Aprovació del programa de doctorat Empresa i Sistema Penal, del bienni 2003-
05, del Departament de Dret Públic.

7. S’acorda per a tots els programes de doctorat que si els cursos són de fora (interu-
niversitaris) han de tenir com a mínim d’informació un nom, un correu electrònic i, si
pot ser, una pàgina web.

Full Oficial 36 / Comissions Estatutàries



Full Oficial 36 / Consell de Govern de 27 de març de 2003273

8. S’acorda que hi haurà un incentiu econòmic bàsic de 1.500 euros per als progra-
mes del bienni 2003-05 que no tinguin mancances. Els que no tinguin la informació
completa no se’ls atorgarà aquesta quantitat.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D’ABRIL DE 2003

1. S’aprova admetre a tràmit les tesis doctorals presentada pels departaments: 
Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Sra. María de los Reyes Barrada Orellana
Departament d’Història i Geografia

Sra. Marta Gemma Nel·lo Andreu
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sr. Josep M. Simó Sisó
Departament de Pedagogia

Sra. Olga Marlene Chacón Martínez
Sr. Óscar Enrique Blanco Gutiérrez
Sra. María Angélica Henríquez Coronel
Sra. Belkys Rincón de Villalobos
Sr. José Gregorio Fonseca Ruiz

2. S’aprova que la Sra. Marta Gemma Nel·lo Andreu pugui llegir la seva tesi al mes
de maig, ja que té tots els informes favorables de tots els membres del seu tribunal,
sense haver d’esperar a la propera Comissió.

3. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a: 
Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Sra. María de los Reyes Barrada Orellana
Departament d’Història i Geografia

Sra. Marta Gemma Nel·lo Andreu
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sr. Josep M. Simó Sisó
Departament de Pedagogia

Sra. Olga Marlene Chacón Martínez
Sr. Óscar Enrique Blanco Gutiérrez
Sra. María Angélica Henríquez Coronel
Sra. Belkys Rincón de Villalobos
Sr. José Gregorio Fonseca Ruiz

4. S’aprova modificar el tribunal de tesi doctoral corresponent a: 
Departament de Filologies Romàniques

Sra. Francisca Bajo Santiago

5. S’aprova la defensa pública de tesis doctorals presentades:
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Natàlia Ferré Pallàs
Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Sr. Mohamed Lamin Aghmiz
Departament de Dret Públic

Sr. Alfonso González Bondia
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sra. Àngela Pallarès Martí
Sr. Antonio Lasala Meseguer

Departament d’Història i Geografia
Sra. Esther Lozano López
Sra. Marta Gemma Nel·lo Andreu

Departament de Filologies Romàniques
Sra. Francisca Bajo Santiago

6. S’aprova l’exempció de matrícula de tutoria de tesi per a l’alumne següent:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sr. Rubén D. Quijano

S’aproven els trasllats d’expedient dels alumnes següents: 
Departament de Medicina i Cirurgia 

Sr. Francesc Bobé Armant
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sra. Flora Muñoz Romero

7. Es dóna el vistiplau a la proposta consensuada de memòria de creació de l’Escola
de Doctorat de la URV.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE MAIG DE 2003

1. S’aprova admetre a tràmit les tesis doctorals presentades pels departaments: 
Departament d’Enginyeria Mecànica

Sr. Ángel Jiménez Aranda
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Zaid Ahmed Salem Al-Anber
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Dolors Batalla Fonoll
Departament de Psicologia

Sr. Núria Vázquez Orellana
Departament de Química Física i Inorgànica

Sr. Joan Josep Carvajal Martí
Departament de Medicina i Cirurgia

Sr. Anton López Bastida
Departament de Història i Geografia

Sr. Francisco Javier de Madariaga Fernández
Departament de Pedagogia

Sra. Ivenne Montilla Barreto

2. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a: 
Departament d’Enginyeria Mecànica

Sr. Ángel Jiménez Aranda
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Zaid Ahmed Salem Al-Anber
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Dolors Batalla Fonoll
Departament de Psicologia

Sr. Núria Vázquez Orellana
Departament de Química Física i Inorgànica

Sr. Joan Josep Carvajal Martí
Departament de Medicina i Cirurgia

Sr. Anton López Bastida
Departament de Història i Geografia

Sr. Francisco Javier de Madariaga Fernández
Departament de Pedagogia

Sra. Ivenne Montilla Barreto

3. S’aprova modificar la composició de tribunals de tesis doctorals:
Departament d’Història i Geografia

Sra. Marta Gemma Nel·lo Andreu

4. S’aprova la defensa pública de les tesis doctorals presentades:
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Francesc Xavier Rodríguez Muñoz
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sra. Aída Cecilia Gálvez Abadía
Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Sra. María de los Reyes Barrada Orellana
Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Sr. Josep M. Simó Sisó
Departament de Pedagogia

Sra. Olga Marlene Chacón Martínez
Sr. Óscar Enrique Blanco Gutiérrez
Sra. María Angélica Henríquez Coronel
Sra. Belkys Rincón de Villalobos
Sr. José Gregorio Fonseca Ruiz

5. S’aprova la proposta de candidats al premi extraordinari de doctorat de les àrees
temàtiques A, C i D:
Àrea temàtica A: departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina i Cirurgia,
Psicologia i Infermeria:

Dra. Maria Carme Agramunt de Gracia - Departament de Ciències Mèdiques
Bàsiques
Àrea temàtica C: departaments de Dret Privat, Processal i Financer, Dret Públic, Gestió
d’Empreses i Economia:
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Dr. Sergio Nasarre Aznar - Departament de Dret
Dra. Maria Llop Llop - Departament d’Economia 

Àrea temàtica D: departaments de Bioquímica i Biotecnologia; Enginyeria Mecànica;
Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica, Enginyeria Química, Enginyeria Informà-
tica i Matemàtiques, Química Analítica i Química Orgànica, i Química Física i
Inorgànica: 

Roger Guimerà Manrique - Departament d’Enginyeria Química
Montserrat Mestres Solé - Departament de Química Analítica i Química Orgànica 

6. S’aprova l’exempció de matrícula de tutoria de tesi per a l’alumne següent:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sr. Eugenio Porras Carrillo

7. S’aprova el trasllat d’expedient i la convalidació del període de docència i el
període d’investigació, de l’alumne següent, si presenta la documentació que manca i
es veu factible: 
Departament de Psicologia 

Sra. Margarita Bonamusa

8. S’aprova modificar el programa de doctorat Traducció i Estudis Interculturals.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE JUNY DE 2003

1. S’aprova admetre a tràmit les tesis doctorals presentada pels departaments:
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Lara Soler Falgàs
Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Sra. Maria Teresa Franquet Sugrañes

2. S’aproven els tribunals de tesis doctorals corresponents a: 
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Lara Soler Falgàs
Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Sra. Maria Teresa Franquet Sugrañes

3. S’aproven les modificacions dels tribunals de les tesis doctorals corresponents a:
Departament d’Història i Geografia

Sr. Francisco Javier de Madariaga Fernández
Departament de Pedagogia

Sra. María Angélica Henríquez Coronel
Sra. Olga Marlene Chacón

Departament d’Enginyeria Mecànica
Sr. Ángel Jiménez Aranda

Departament d’Enginyeria Química
Sr. Francesc Xavier Rodríguez Muñoz

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

Sr. Francesc Xavier Rodríguez Muñoz
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sra. Àngela Pallarès Martí
Departament de Química Física i Inorgànica

Sr. Joan Josep Carvajal Martí
Departament de Psicologia

Sra. Núria Vázquez Orellana
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Sra. Dolors Batalla Fonoll
Departament d’Enginyeria Química

Sr. Zaid Ahmed Salem Al-Anber
Departament d’Enginyeria Mecànica

Sr. Ángel Jiménez Aranda
Departament de Medicina i Cirurgia

Sr. Anton López Bastida
Departament d’Història i Geografia

Sr. Francisco Javier de Madariaga Fernández

5. S’aprova l’exempció de matrícula de tutoria de tesi per als alumnes següents:
Departament de Pedagogia

Nancy Teresa Antolínez González 
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Ligia Margarita Araque Mora 
Sergio Alejandro Arias Lara
Boris Asdrúbal Arroyo Vergara 
Gabriel José Cárdenas Oliveras 
María Auxiliadora Chacón Corzo 
Braulio Cifuentes González 
Jemima Duarte Cristancho 
José Javier García Contreras 
Belkis Josefina González Nuñez 
Víctor Julio Márquez Soto 
Pascual Alberto Moreno Flórez 
Jorge Alexander Murillo Sosa 
Martha María Murzi Vivas 
Francis Marybel Padrón Vivas 
José Rafael Pernía 
Deysy Carolina Ramírez Conde 
Yolanda Rodríguez Jáuregui 
Lucelia Aurora Rodríguez Pérez 
Martín Eduardo Suárez Durán 
Ana Dolores Vivas De Rangel 
Ennio Yáñez Molina 
Gabina Elisabeth Zambrano Rujano 
Jaime González Joves 
Carmen Aranguren Rincón 
Nery Hernández Montilla
Valentín Murguey 
Wilson Agudelo Sedano 
Simón A. Alcántara Morales 
Jesús Aragón Díez 
Eladio J. Bustamante Pereira 
Tomàs Byrne Bonfantin 
Carlos Dávila Guillén 
Elena Marrone 
María Aidée Mejía 
José Pascual Mora García 
Linay Yuderkys Murillo Sosa 
Ramón Pizarro Bahamondes 
Germán Reyes Pulgar 
Mariela Sarmiento Santana 
G. Dilia C. Tallaferro 
Francisco Vera 
Nieves M. Vilchez González 
José Ángel Villamizar
Angélica Alarcón Aparicio 
María Teresa Álvarez Briones 
Ana Tadea Aragón 
Alicia Del Rosario Bassani De Agostini 
Cristina Olga Basualdo 
Eduardo Pablo Bellavida 
Stella Maris Briones Benadava 
Roberto Óscar Cadar
Cafrune de Villa Agüero 
Silvia Amelia Chaile Marta Ofelia
María Cristina Fajre 
María Elvira Giménez 
Maria Cristina Lentini Allue 
Marta Lucía Lentini Allue 
Adriana Liz López Figueroa 
Ethel Ruth Mas 
Fernando Gregor Ovando 
Alicia Beatriz Ramos 
Juan Francisco Ramos
María Ester Rios 
Liliana Noemí Romero 
Patricia M. del Rosario Salas Figueroa 
Ernesto Antonio Sanguedolce Guantay 
Lidia Gabriela Siñanes 
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Liliana Mabel Sirena Cavolo 
Mónica Alejandra Tello Arnoletto 
Ana Ester Varillas 
María Sonia Wisnivesky Moraleda 
Vania Castro da Silva 

6. S’aproven els trasllats d’expedient dels alumnes següents: 
Departament de Dret 

Sr. Marcelo Cairo Valdivia
Departament de Pedagogia

Sra. M. Visitación Martínez Samplón

7. S’aprova la modificació del tribunal únic del programa de doctorat La Qualitat i
la Reforma Educativa, del bienni 2001-03.

8. S’aprova la modificació del programa de doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge,
del bienni 2003-05.
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PRESES DE POSSESSIÓ

CONSELL DE GOVERN DE 27 DE MARÇ DE 2003

CÀRRECS 

Data Nom i cognoms Càrrec
1 de gener de 2003 Dr. Mario Ruiz Sanz Director en funcions del Departament de Dret Públic
1 de gener de 2003 Dra. Encarnació Ricart Martí Directora en funcions del Departament de Dret Privat, Processal

i Financer
1 de gener de 2003 Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó Secretari en funcions del Departament de Dret Públic
1 de gener de 2003 Dr. Àngel Urquizu Cavallé Secretari en funcions del Departament de Dret Privat, Processal

i Financer
8 de febrer de 2003 Dr. Josep Anton Ferré Vidal Director del Departament d’Enginyeria Mecànica
13 de febrer de 2003 Dr. Rodrigo Miralles Marrero Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
14 de febrer de 2003 Dra. Montserrat Giralt Batista Vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
14 de febrer de 2003 Dra. Rosa Fenoll Brunet Vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
14 de febrer de 2003 Dr. José Luis Paternain Suberviola Secretari de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
19 de febrer de 2003 Dr. Francesc Ferrando Piera Secretari del Departament d’Enginyeria Mecànica

PERSONAL ACADÈMIC

Data Nom i cognoms Categoria Departament Àrea de coneixement
19 de desembre de 2002 Dr. Saturnino Gimeno Martín TU Pedagogia Didàctica de l’Expressió Corporal
19 de desembre de 2002 Dra. Maria del Pilar Ferré Romeu TU Psicologia Psicologia Bàsica
19 de desembre de 2002 Dr. Santiago José Castellà Surribas TEU Dret Públic Dret Internacional Públic i Rel. Int.
19 de desembre de 2002 Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla TEU Dret Públic Dret del Treball i de la Seg. Social
8 de gener de 2003 Dr. Antonio Labad Alquézar CU Medicina i Cirurgia Psiquiatria
30 de gener de 2003 Dr. Francesc Vidal Marsal CU Medicina i Cirurgia Medicina
7 de setembre de 2002 Dra. Eva Pocurull Aixalà TU Química Analítica Química Analítica

i Química Orgànica
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Data Nom i cognoms Càrrec
20 de febrer de 2003 Sra. Asunción de Fraile Marsal Cap de Secció de Comptabilitat Patrimonial
20 de febrer de 2003 Sra. Rosa Maria Molar Caselles Cap de Secció d’Expedients i Retribucions

CONSELL DE GOVERN DE 29 DE MAIG DE 2003

CÀRRECS

Data Nom i cognoms Càrrec
13 de febrer de 2003 Dr. Joan Manuel Ferré Giné Director del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
3 d’abril de 2003 Dr. Miquel Àngel Pradilla Cardona Director del Departament de Filologia Catalana
9 d’abril de 2003 Dr. Azael Fabregat Llangostera Director del Departament d’Enginyeria Química
10 d’abril de 2003 Dr. Martí Oliva Fures Director del Departament d’Economia
10 d’abril de 2003 Dr. Antonio Terceño Gómez Director del Departament de Gestió d’Empreses
11 d’abril de 2003 Dr. Joan Salvadó Recasens Secretari del Departament de Filologia Catalana
11 d’abril de 2003 Dra. Maria Llop Llop Secretària del Departament d’Economia
11 d’abril de 2003 Dr. Jorge de Andrés Sánchez Secretari del Departament de Gestió d’Empreses
24 d’abril de 2003 Dr. Jordi Grifoll Taverna Secretari del Departament d’Enginyeria Química
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CONSELL DE GOVERN DE 10 DE JULIOL DE 2003

CÀRRECS

Data Nom i cognoms Càrrec
19 de juny de 2003 Dr. Ricard Garcia Valls Sotsdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
20 de juny de 2003 Sra. Laura Roman Martín Degana en funcions de la Facultat de Ciències Jurídiques
26 de juny de 2003 Dr. Santiago José Castellà Surribas Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques
26 de juny de 2003 Dr. Mario Ruiz Sanz Director del Departament de Dret Públic
26 de juny de 2003 Dra. Encarnació Ricart Martí Directora del Departament de Dret Privat, Processal i Financer
27 de juny de 2003 Dr. Àngel Urquizu Cavallé Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques
27 de juny de 2003 Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques
27 de juny de 2003 Sra. M. Victòria Forns Fernández Vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques
27 de juny de 2003 Sra. Catalina Jordi Amorós Secretària de la Facultat de Ciències Jurídiques
27 de juny de 2003 Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó Secretari del Departament de Dret Públic

PERSONAL ACADÈMIC

Data Nom i cognoms Càrrec
4 de juny de 2003 Dra. Rosa M. Solé Cartañá Titular d’universitat
4 de juny de 2003 Dr. John Glenmore Style Titular d’universitat
4 de juny de 2003 Dra. M. Aràntzazu Vidal Blasco Titular d’escola universitària
4 de juny de 2003 Sr. Pedro Antonio García López Titular d’escola universitària
4 de juny de 2003 Dr. Josep Maria Arauzo Carod Titular d’escola universitària
4 de juny de 2003 Dra. Mónica Martín Bofarull Titular d’escola universitària
4 de juny de 2003 Dr. Josep Sánchez Cervelló Titular d’universitat
4 de juny de 2003 Sra. Neus Oliveras Jané Titular d’escola universitària
16 de juny de 2003 Sr. Carlos M. Molina Clemente Titular d’escola universitària
18 de juny de 2003 Dra. M. Glòria Barberà Mariné Titular d’universitat
18 de juny de 2003 Dr. Miguel Carlos Manjón Antolín Titular d’universitat
18 de juny de 2003 Sra. Montserrat García Famoso Titular d’escola universitària
18 de juny de 2003 Dra. M. Noemí Rabassa Figueras Titular d’escola universitària
18 de juny de 2003 Dr. Bonifacio Jiménez Jiménez Catedràtic d’universitat

FE D’ERRATES

Al FOU número 35, pàgina 117, on diu:
Càrrec (a la URV) trams/any
Secretari de centre/dept. 1/8
Vicedegà, sotsdirector
Degà/director de centre, director de departament, servei o institut 1/4

Ha de dir:
Càrrec (a la URV) trams/any
Secretari de centre/dept. 1/6
Vicedegà, sotsdirector
Degà/director de centre, director de departament, servei o institut 1/3
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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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