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Comissió d’investiGaCió i transferènCia

SESSIÓ DE 30 D’OCTUBRE DE 2007

1.  La Comissió acorda amb relació als candidats-grups de recerca de la URV presentats al 
programa de beques predoctorals per a la formació d’investigadors (FI2008) de la Direcció 
General de Recerca:

1.1.  Establir com a data de referència del còmput de becaris vigents dels grups de recerca 
l’1 de gener de l’any de priorització.

1.2.  Revisar l’ordre de prioritat intern del grup de recerca SISTEMIC per al candidat presen-
tat per aquest grup en la modalitat B Noves sol·licituds.

1.3.  Aprovar la taula de sol·licituds presentades: modalitat A, modalitat B Noves i modalitat 
B Renovacions. 

1.4.  Aprovar la taula de sol·licituds desestimades/anul·lades: modalitat A, modalitat B Noves 
i modalitat B Renovacions. 

1.5.  Aprovar la taula de grups de recerca: factor K. 

1.6.  Aprovar la taula de sol·licituds acceptades. Modalitat A: ordre de priorització.

1.7.  Aprovar la taula de sol·licituds acceptades. Modalitat B Noves: ordre de priorització. 

1.8.  Aprovar la taula de sol·licituds acceptades. Modalitat B Renovacions: ordre de priorit-
zació. 

1.9.  Publicar les taules de priorització de candidats presentats per la URV en les modalitats 
A, B Noves i B Renovacions.

2.  La Comissió acorda amb relació al Manual del Sistema de Gestió de la Qualitat d’R+D+I de 
la URV:

2.1.  Aprovar la redacció del text d’acord amb el seu abast (grups de recerca i centres d’in-
novació relacionats).

2.2.  Revisar la redacció del text per ampliar el seu abast a totes les estructures d’R+D+I de 
la URV.

2.3.  Publicar el Manual del Sistema de Gestió de la Qualitat d’R+D+I de la URV a la intra-
net.

2.4.  Preguntar al Secretari General de la URV qui ha d’aprovar la gestió de la Qualitat 
d’R+D+I de la URV.
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Comissió de ReCuRsos Humans

SESSIÓ DE 21 DE NOVEMBRE DE 2007

1.  S’acorda la convocatòria d’oposicions de l’escala de gestió. 1 plaça: Tècnic/a de gestió ad-
ministrativa del Doctorat, en torn de promoció interna.

2.  S’acorda la convocatòria d’oposicions de l’escala administrativa: 10 places en torn lliure.

3. S’acorda la convocatòria d’oposicions de l’escala auxiliar administrativa: 1 plaça (PIU) en 
torn de promoció interna.

4.  S’acorda la convocatòria d’oposicions de l’escala auxiliar de serveis: 4 places en torn lliu-
re. 

5.  S’acorda la convocatòria de concurs d’interinatge: 1 plaça: Tècnic/a de gestió administrativa 
d’accés a grau. 

6.  S’acorda que la plaça PF000117 – Cap de Secció d’Estudiants, adscrita a l’Escola de Pregrau 
i Doctorat, s’adscriu al CAE (Centre d’Atenció a l’Estudiant). 

7.  S’acorda que el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, passa a denominar-se Servei de 
Gestió Acadèmica (SGA).

8.  S’acorda aprovar la relació de professorat visitant pel Màster “Tecnología educativa: e-lear-
ning y gestión del conocimiento”.

9.  S’acorda aprovar l’atorgament de la condició de professorat ad honorem, a la relació propo-
sada pel departament de Bioquímica i Biotecnologia, amb relació a la tutoria de pràctiques 
de l’assignatura Estades Pràctiques de Nutrició Clínica i Restauració Col·lectiva de l’ensenya-
ment de Nutrició Humana i Dietètica.
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Comissió d’oRdenaCió aCadèmiCa i CientífiCa

SESSIÓ DE 13 DE DESEMBRE DE 2007

1.  S’aprova la ratificació de la resolució de la convocatòria URV/ICIQ, després de la presenta-
ció d’al·legacions.

2.  S’aproven els canvis en els Màsters a implantar el curs 2008-09:

Tecnologies de la climatització i eficiència energètica. Continua com interuniversitari, - 
però sols amb la U. de Màlaga.

Es modifica el nom d’Estudis Culturals Europeus pel de Llengües i Cultures Europees.- 

Formació de professionals de la formació, com a Erasmus Mundus té la denominació: - 
Mundusfor. Formation de professionnels de la formation; com a local: Formació de profes-
sionals de la formació.

3.  S’aprova la creació de comissions de branca i de centre per a l’elaboració de mapa d’ense-
nyaments.

4.  S’aprova el document de “Criteris per a l’elaboració del POA 2008-09” i del calendari d’ac-
cions per elaborar-lo.

5.  S’aproven canvis puntuals en els plans d’estudis de Màster:

Nonociència i Nanotecnologia, Enologia: S’inclouen altres departaments als quals es pot - 
assignar docència en algunes assignatures.

Enginyeria Química i Processos, Enginyeria Ambiental: S’amplia la taula de convalida-- 
cions.

Ensenyaments de Llengües Estrangeres: Es modifica la distribució d’hores d’algunes assig-- 
natures entre les presencials dels professors i les del treball personal de l’alumne.

6.  Es dóna el vistiplau a la proposta que es farà arribar al Consejo de Universidades des del 
Consell Interuniversitari de Catalunya, sobre la regulació de l’accés dels estudiants proce-
dents de sistemes educatius de països membres de la UE.


