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MOdifiCaCió del ReGlaMeNT de la COMiSSió de POlÍTiCa liNGÜÍSTiCa

1. Es modifica la composició de la Comissió de Política Lingüística prevista a l’article 2 (modificada pel 
Consell de Govern del 18 de febrer de 2004): 

Composició actual

el rector, o vicerector en qui delegui, que n’és el president- 

la gerent, o persona en qui delegui- 

un delegat de l’Àrea de Llengua Catalana del Servei Lingüístic de la URV- 

11 professors (1 per cada centre, designat per la respectiva junta)- 

4 estudiants (1 per cada àmbit) designats pel Consell d’Estudiants - 

2 membres del personal d’administració i serveis, elegits pels membres claustrals del PAS- 

un tècnic del Servei Lingüístic, que actua com a secretari, amb veu i sense vot- 

Modificació de la Composició 

el rector, o vicerector en qui delegui, que n’és el president- 

la gerent, o persona en qui delegui- 

un/a professor/a designat/da pel Consell de Departament de Filologia Catalana expert en so-- 
ciolingüística

un/una professor/a per centre, designat/da per la junta de centre- 

quatre estudiants (un per cada agrupació prevista a la Disposició Addicional sisena de l’Estatut - 
de la URV), designats pel Consell d’Estudiants. En cas que una agrupació no tingui candidat, 
la plaça vacant podrà ser coberta per un estudiant d’una altra agrupació

dos membres del personal d’administració i serveis, elegits pels membres claustrals del PAS- 

un tècnic del Servei Lingüístic, que actua com a secretari, amb veu i sense vot- 

2. Es modifiquen les competències de la Comissió de Política Lingüística suprimint la competència 
i) Fixar les directrius del pla d’actuació i del pressupost anuals de l’Àrea de Llengua Catalana del Servei 
Lingüístic. 

acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la modificació dels reglaments següents:

MOdifiCaCió del ReGlaMeNT del CeNTRe de ReCeRCa eN avaluaCió i MeSuRa de la CON-
duCTa (CRaMC)

Es corregeixen dues errades detectades al reglament actual, aprovat en Consell de Govern de 30 d’oc-
tubre de 2007.

1) Al preàmbul, es canvia:

“En data 22 de juny de 2007 el reglament va ser ratificat en la sessió de constitució del Consell de 
Direcció del CRAMC. En data de 6 de setembre de 2007 el Consell de Direcció va proposar diverses modi-
ficacions, aprovades en Consell de Govern de 10 de novembre de 2007.”

Per:

“En data 22 de juny de 2007 el reglament va ser ratificat en la sessió de constitució del Consell de 
Direcció del CRAMC. En data de 6 de setembre de 2007 el Consell de Direcció va proposar diverses modi-
ficacions, aprovades en Consell de Govern de 30 d’octubre de 2007.”

2) A l’article 9 (El secretari/a), es canvia:

“1- El secretari o secretària serà un membre del PAS del Departament de Psicologia vinculat al CRAMC, 
el nomena el director/a, amb l’aprovació del Consell de Direcció per un període de 4 anys i amb la possi-
bilitat de renovació”. 

Per:

“1- El secretari o secretària serà un membre del PAS del Departament de Psicologia vinculat al CRAMC, 
el designa el director/a, amb l’aprovació del Consell de Direcció per un període de 4 anys i amb la possi-
bilitat de renovació”. 


