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COmissió de ReCURsOs HUmAns

SESSIÓ DE 29 DE MARÇ DE 2007

1. Adaptació de la Normativa d’avaluació de l’activitat acadèmica del professorat col·laborador temporal 
i del professorat lector:

En data 21 de desembre de 2006, el Consell de Govern va aprovar unes modificacions en l’estructura 
de la plantilla de PDI derivades de la immediata entrada en vigor de la Llei que ha de modificar la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

L’esmentada modificació preveia la possibilitat de convocar places de professor col·laborador per 
aquells Titulars d’Escola Universitària interins que disposessin del preceptiu informe favorable.

Atès que, d’acord amb la normativa d’aplicació vigent, el primer contracte de professor col·laborador 
ha de ser temporal i vist que la Normativa per avaluar l’activitat acadèmica del professorat col·laborador 
temporal i del professorat lector, aprovada pel Consell de Govern de data 22 d’abril de 2005, no estableix 
el termini en el qual s’hagi de dur a terme aquesta avaluació per al professor col·laborador.

S’acorda:

1. Establir en 2 anys, a comptar des de l’inici de la contractació com a col·laborador/a, el termini 
màxim per a realitzar l’avaluació que permeti transformar, si s’escau, el contracte temporal en 
permanent. Dins d’aquest termini màxim el departament podrà sol·licitar aquesta avaluació en 
qualsevol moment sempre que la persona contractada com a col·laborador/a pugui acreditar, 
en la data de la sol·licitud, una vinculació d’una durada mínima de 12 mesos amb la URV. 

2. Als efectes del que s’estableix en el paràgraf anterior, s’entén per vinculació amb la URV 
qualsevol relació contractual, laboral o estatutària, o com a becari/ària predoctoral.

2. Modificació de l’annex aprovat en la CDRH de 15/02/07 (relació de places de professorat contractat 
per convocar). 

3. Modificació del document d’amortització de places vacants per dotar beques predoctorals, que es 
va aprovar en la CDRH de 15/02/07, per corregir un error del Departament d’Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica. 

SESSIÓ DE 3 DE MAIG DE 2007

1. Modificació de la fitxa de Tècnic/a de suport a la Direcció (àmbit de vicerectorat): S’adscriu al Gabinet 
Tècnic del Rectorat.

2. Modificació de la fitxa de Tècnic/a Informàtic de suport a Pregrau i Doctorat (Escoles de Pregrau i 
Doctorat): S’adscriu al Servei de Recursos Informàtics i TIC.

3. Convocatòria de 3 places de personal laboral del grup III, Tècnics/ques especialistes de Biblioteca.

4. Convocatòria de concurs per confeccionar una borsa de treball per a PAS de l’escala auxiliar 
administrativa.

5. Convocatòria de concurs per confeccionar una borsa de treball per a PAS de l’escala auxiliar de 
serveis.

SESSIÓ DE 23 DE MAIG DE 2007

1. Comissions de servei: 

 a) Personal de la URV en comissió de serveis a altres universitats:

- Dra. Neus Oliveras Jané, del departament de Dret Públic. Comissió de serveis per al curs 
2007-2008 a la Universitat de Barcelona.

- Dr. Miguel A. García García, del departament d’Enginyeria Informàtica. Comissió de serveis 
per al curs 2007-2008 a la Universidad Autónoma de Madrid.

 b) Personal d’altres organismes en comissió de serveis a la URV.

2. Propostes de períodes sabàtics:

- Departament: Filologies Romàniques

 Professor: Juan Francisco García Bascuñana

 Període: Segon semestre del curs 2007-2008
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 Estada: Centro Universitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici (Università 
di Bologna)

- Departament: Filologia Anglogermànica

 Professor: Andreu Castell Vicente

 Període: Curs 2007-2008

 Estada: Universitat d’Aachen (RFA)

3. Canvis d’àrea de coneixement:

- Dr. Miquel Carles Manjon Antolin. Canvi de l’àrea de coneixement de Mètodes quantitatius 
per a l’economia i l’empresa a Economia Aplicada.

- Dr. Josep Allepus Querol. Canvi de l’àrea de coneixement de Mètodes quantitatius per a 
l’economia i l’empresa a Economia Aplicada.

4. Canvis d’adscripció de centre:

- Sra. Cristina Victoria Urbina Pons, del Departament d’Enginyeria Mecànica. Canvi 
d’adscripció de l’ETSE a l’ETSEQ.

-Dra. Sílvia de la Flor López, del Departament d’Enginyeria Mecànica. Canvi d’adscripció de 
la Facultat d’Enologia a l’ETSEQ.

-Sr. Diego Ramos Romero, del Departament d’Enginyeria Mecànica. Canvi d’adscripció de 
l’ETSEQ a la Facultat d’Enologia.

5. Canvi de denominació de plaça de PAS:

 La plaça de Cap del Servei de Recursos Educatius passa a denominar-se  Coordinador/a de 
la Unitat de Suport Tecnològic, per tal d’adequar-la a l’estructura ja aprovada del Servei de 
Recursos Educatius.

SESSIÓ DE 10 DE JULIOL DE 2007

1. Convocatòria d’una plaça de professorat contractat i de beques predoctorals (per delegació expressa 
del Consell de Govern de 24 de maig de 2007). 

2. Calendari laboral PDI-Laboral. 

3. Comissió de serveis: Dr. Joan Baucells Lladós, del departament de Dret Públic. Comissió de serveis per 
al curs 2007-08 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

4. Període sabàtic: Dr. Abdelali El Aroudi, del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i 
Automàtica. Curs 2007-2008.

5. Canvi d’adscripció de la plaça de PAS PL000777 (Tècnic/a de suport a projectes de recerca, del SRCT). 
S’adscriu al departament d’Enginyeria Química.

6. Convocatòria de provisió, per interinatge, de les places de PAS següents: Tècnic/a d’arxiu i Tècnic/a de 
suport al Deganat de la facultat de Ciències Jurídiques. 

7. Resolució de la reclamació presentada per la valoració del lloc de treball de Tècnic/a de Gestió 
Econòmica de la Recerca (SGR). La Comissió es ratifica en la valoració del lloc de treball aprovada 
anteriorment.


