
UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI

FULL OFICIAL
Any I - Núm. 1 - 30 de novembre de 1992

SUMARI

Pàgina

INFORMES DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ GESTORA

IP1/11. Actes d'inauguració del primer curs acadèmic 3
IP2/11 Comunicació oficial d'ajuts per a infrastructura ...3
IP3/11 Constitució del Consell Econòmic 3
IP4/11 Actes d'obertura de curs d'universitats catalanes 3
IP5/11 Nomenament del director del Servei de Llengua Catalana 3
IP6/11 Nomenament de la directora de l'Escola d'Idiomes Moderns 4

ACORDS DE LA COMISSIÓ GESTORA

A1/11 Pressupost extraordinari per a infrastructura d'investigació 4
A2/11 Memòria de creació de l'Institut d'Arqueologia i del Món Antic 6
A3/11 Representant de la URV a l'Institut de Sociolingüística 6
A4/11 Plans d'ordenació acadèmica del curs 1992-1993 6
A5/11 Normativa per a la constitució de les juntes de centres 7
A6/11 Representants de la URV als patronats de les escoles adscrites 10
A7/11 Comissions acadèmiques de que es citen 10
A8/11 Equiparacions de professors de la Faç. de Ciències Jurídiques 12
A9/11 Procediment per a l'elaboració d'informes del professorat 12
A10/11 Escut oficial de la Universitat Rovira i Virgili 13
A11/11 Composició de la Comissió de Doctorat 13
A12/11 Acceptació dels traspassos previstos al Decret 132/1992 14
A1/12 Constitució d'una Comissió Delegada 16



A1/13 Normativa del Claustre Provisional 17
A2/13 Composició de la Junta Electoral 19
A3/13 Valoració tècnica de l'informe de la Comissió Delegada 20

CÀRRECS I PERSONAL

CP1/11 Comissió de Serveis de la Dra. Rosa Thomaschesky 20

AFERS DE TRÀMIT

AT1/11 Aprovació del nombre de crèdits mínims a efectes de l'Ordre
de 12 de juliol de 1992 20

AT2/11 Modificació de l'Ordre de constitució del Claustre Provisional 20
AT3/11 Aprovació de lectura de tesis doctorals 21



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial num. 1 - Novembre 1992

INFORMES DEL PRESIDENT

IP1/11 Els actes d'inauguració del primer curs acadèmic de la Universitat
Rovira i Virgili es descabdellaran al llarg del mes d'octubre. La
sessió acadèmica d'obertura del curs tindrà lloc a l'Aula Magna de la
Facultat de Ciències de l'Educació, el dijous, dia 8, a les dotze del
migdia. La lliçó inaugural serà impartida pel Sr. Manuel Vázquez
Montalbán. Dos dies abans hi haurà un recital de la mezzosoprano
Victòria dels Àngels, al Teatre Fortuny de Reus. El mateix dia 8, a la
nit, se celebrarà un concert de Lluís Llach i Els Pets a la Plaça de
Toros de Tarragona. El dia 15 d'octubre, a la catedral de Tarragona,
hi haurà un concert de la Coral Universitaria i finalment, el dia 22, al
salò d'actes de la Caixa de Tarragona, presentarem, conjuntament
amb l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, una representació d'òpera:
Soirée Offenbach, a càrrec de l'aula de cant Carmen Bustamante.
L'assistència a tots els actes serà gratuïta. S'ha volgut donar un
especial relleu a la inauguració d'aquest curs acadèmic per ésser el
primer de la Universitat Rovira i Virgili. Cal remarcar que tots els
participants han palesat una excel·lent predisposició a col·laborar
en els susdits actes.

IP2/11 S'ha rebut ja la comunicació oficial dels ajuts per a infrastructura de
recerca atorgats per la CI RIT per un import total de 53 milions de
pessetes. Atès que en un cas no ha estat respectat l'ordre de
prioritats establert per aquesta Comissió Gestora, s'han realitzat
diverses gestions prop de la CIRIT i de la Direcció General
d'Universitats per tal de conèixer-ne els motius. El President de la
Comissió Gestora s'ha adreçat per escrit al Director General
d'Universitats exigint que es respecti la decisió de la Comissió
Gestora.

IP3/11 El Consell Econòmic de la Universitat Rovira i Virgili es constituí el
dia 8 de setembre i es reuní per primera vegada el passat dia 21.

IP4/11 S'han efectuat fins ara els actes d'obertura de curs de les
universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de
Catalunya i Pompeu Fabra, als quals ha assistit personalment el
president de la Universitat Rovira i Virgili.

IP5/11 El Dr. Jordi Ginebra Serrabou ha estat nomenat director del Servei
de Llengua Catalana, substituint el Dr. Joan Martí Castell que ho
era fins aquest moment.
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IP6/11 La Dra. Cristina Andreu, directora de l'Escola d'Idiomes Moderns,
posà el seu càrrec a disposició del president, el qual li demanà que
continués complint la tasca que en el seu moment li havia estat
confiada.

ACORDS DE LA COMISSIÓ GESTORA

ACORD 1/11 d't d'octubre de 1992, pel qual s'aprova la distribució
príorítzada del pressupost extraordinari per a infrastructura d'investigació.

Atesa l'existència d'un pressupost extraordinari per a infrastructura
d'investigació per a les noves universitats, la Comissió de Política Científica,
constituïda pel president, els tres vice-presidents i vuit professors
nomenats per Resolució del president de la Comissió Gestora, acordà els
següents percentatges de distribució per àrees, establerts a partir dels
criteris emprats per la CICYT: 30% per Medicina, 30% per Química, 25% per
Enginyeria i 15% per Lletres (50% per Geografia i Història, 25% per Filologia
i 25% per Ciències de l'Educació i Psicologia).

Ateses les sol·licituds dels departaments, s'aprova la distribució prioritzada
del pressupost extraordinari que figura en l'annex, i s'acorda, que si es
disposa de 250 milions (150 concedits per la CIRIT més 100 de l'ajut
FEDER), se'n destinin 200 a infrastructura d'investigació i 50 a l'adquisició
de hardware i software per a biblioteca i que, en cas contrari, caldrà
reconsiderar la priorització proposada.

Tarragona, 1 d'octubre de 1992

ANNEX

PRESSUPOST EXTRAORDINARI PER A
INFRASTRUCTURA D'INVESTIGACIÓ

Material d'estabulari i rentador 5.300.000
Maquinado producció de gel 1.000.000
CRAY Y 43.000.000
Aparells àudio-visuals (hardware) i adequació de hardware 3.887.177
Congelador-809 1.250.000
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Ordinador IBM RISC 6000/560 8.000.000
Sistema de cromatografia líquida amb gradients binoris 6.168.000
Complements equip registre potencials 3.585.000
Microscopia òptica per microfotografia 4.850.000
Densímetre de precisió ANTON-PAR DMA 60/602 5.000.000
Equipament bàsic de laboratori de bioquímica industrial 5.000.000
Unitat cultius cel.Mars 2.500.000
Espectro-polarímetre model 241MC PERKIN-ELMER 8.627.000
Impresora lasser i material climatologia i medi ambient 5.000.000
Liofilitzador de mostres biològiques 1.100.000
Analitzador automàtic de partícules 6.300.000
Ampliació equip registre fisiologie Lafayette 475.000
Equipament laboratori calorimetria indirecta 2.000.000
Quimiosorció de temperatura programada micromerítics 5.500.000
Impressora HP Laserjet III 350.000
Complements aparell cromatografie FPLC 1.000.000
Sistema analític robotitzat 5.016.372
Tractament d'imatges per arqueologia 6.435.246
Equip HPLC 4.600.000
Equip d'electroforesi capii.lar 5.000.000
Mòdul Sampler stereo ROLAND S-750 428.298
Micròtom POLYCUT 5.000.000
Ordinador IBM RISC 6000/550 i instal·lació d'un cluster 5.600.000
Paquet extern Speech Workstation 1.327.000
Equipament laboratori alcohol i fetge 3.500.000
Powerbook Macintosh 480 430.500
Reposició de 10 microscopis i 10 lupes estereoscòpiques 3.000.000
Detector cromatrogràfic per a espectroscopia de masses 12.000.000
Programa de fonètica articulatoria interactiu 450.000
Electromiògraf MEDELEC 4.000.000
Ordinador, plòter, impressora 1.825.000
Incubador 4-60a Sanyo 1.000.000
Disc dur 21o Megas 115.875
Centrífuga refrigerada, alta capacitat, baixa velocitat 1.000.000
Ordinador, pantalla, software 1.235.000
Aparell Sequenza per a tincions immunohistoquímiques 400.000
Ordinador PC/ AT 386/33, 64K 420.000
Especlrofotòmetre semiautomatic de rutina 800.000
Equip multimedia 1.172.964
Espirómetro Jaeger Medidor Volum residual 1.900.000
Lector de microfilm Canorama4R320 229.718
Complements espectrofotòmetre de doble feix VARÍAN 1.500.000
Lector CD Rom Plus 239.372
Centre modular d'inclusió 1.000.000
Lector de microfilm Canorama4R320 229.718
Campana extractora de fums resistent als àcids 1.000.000
Equipament salade dissecció 900.000
2 magnetòfons digitals DAT-CASIO 380.000
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Evaporadorde mostres 300.000
Projector de diapositives NOVOMAT Special 80.000
Equip d'electroforesi 1.500.000
Equip d'autoedició 1.118.337
Analitzador per a comptador de radiacions Beta 1.000.000
Nefelòmetre 1.750.000
Microfuga 500.000
Cambra d'exposició controlada per a animals 850.000
Analitzador d'imatges KUANTIM ET 6.500.000
Paquet informàtic de gestió 50.000.000

ACORD 2/11d'1 d'octubre de 1992, pel qual s'aprova comissionar el Dr.
Eudald Carbonell i Roure per a la realització de la memòria de creació de
l'Institut d'Arqueologia i del Món Antic.

S'aprova comissionar el Dr. Eudal Carbonell i Roure per a la realització de la
memòria de creació de l'Institut d'Arqueologia i del Món Antic a la Universitat
Rovira i Virgili.

Tarragona, 1 d'octubre de 1992

ACORD 3/11 d'1 d'octubre de 1992, pel qual s'aprova la designació del
representant de la Universitat Rovira i Virgili a l'Institut de
Sociolingüística.

S'aprova la designació del Dr. Jordi Ginebra Serrabou com a representant de
la Universitat Rovira i Virgili a l'Institut de Sociolingüística.

Tarragona, 1 d'octubre de 1992

ACORD 4/11 d'1 d'octubre de 1992, pel qual s'aproven els Plans
d'ordenació acadèmica.

S'aproven els Plans d'ordenació acadèmica del curs 1992-93 dels següents
ensenyaments: Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials,
Enologia, Filologia, Filosofia i Ciències de l'Educació, Història General i
Geografia, Medicina, Psicologia i Química.

Tarragona, 1 d'octubre de 1992
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ACORD 5/11 d'1 d'octubre de 1992, pel qual s'aprova, a efectes de
representació, sotmetre a consulta la Normativa per a la constitució de les
juntes de centres.

S'aprova sotmetre la Normativa per a la constitució de les juntes de centres a
consulta dels degans i directors dels centres fins al dia 7 d'octubre i atorgar
un vot de confiança a la Comissió d'Estructures perquè hi introdueixi les
modificacions i esmenes que consideri adients a partir de les propostes i
suggeriments que s'han debatut i les que facin els centres. La Normativa per
a la constitució de les juntes de centres resultant consta com a annex.

ANNEX

NORMATIVA SOBRE ESTRUCTURA I ÒRGANS DE GOVERN

FACULTATS I ESCOLES

Les facultats, escoles tècniques superiors i escoles universitàries, són alhora
òrgans encarregats de la gestió administrativa i l'organització dels ensenyaments, i
unitats de representació i participació en l'elaboració de la política universitària.

Competències
Són competències de les facultats i escoles:
1. La matriculació dels estudiants i el seguiment de llurs curricula.
2. La proposta d'ensenyaments i plans d'estudi a la Comissió Gestora per a la seva

aprovació.
3. L'organització concreta dels ensenyaments de primer i/o segon cicle que tingui

vinculats, i el seguiment i control de la docència.
4. La coordinació dels cursos d'extensió universitària organitzats pels diferents

departaments.
5. La iniciativa en la proposta de despeses d'obres i manteniment.
6. La supervisió de l'activitat del professorat que hi estigui adscrit.
7. La redacció dels informes preceptius quan les places de professors es cobreixin

via concurs de mèrits.
8. Totes les altres que la Comissió Gestora els atribueixi.

Òrgans de govern
Les facultats tindran un degà i un o més vice-degans, i les escoles un director i un o
més vice-directors; així mateix, hi haurà la Junta de Facultat o Escola i un secretari.

Juntes
La Junta de Facultat o Escola n'és l'òrgan de govern constituïda per:
a) un 50% de professors, doctors
b) un 10% de professors, no necessàriament doctors
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c) un 30% d'estudiants
d) un 10% de personal d'administració i serveis
La Junta serà presidida pel degà o director. També en formaran part el o els vice-
degans o el o els vice-directors i el secretari.
El nombre màxim de membres de la Junta és fixat a cinquanta, els quals seran
renovats segons determini el Claustre constituent. En facultats i escoles tècniques
superiors, el 50% dels membres de la Junta hauran d'estar en possessió del títol de
doctor.
La Junta de Facultat o Escola exercirà les competències previstes en els apariats
2, 3, 4, 5, 6 i 7 de les competències dels centres i totes les altres que la Comissió
Gestora els atribueixi.

Degà o director
El degà o director serà elegit per la Junta entre els professors ordinaris de la
Facultat o Escola amb dedicació a temps complet, o amb dedicació equivalent pels
professors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. No podrà ocupar més
d'un càrrec unipersonal de govern al mateix temps i serà revocable per majoria
absoluta de la Junta de Centre. Serà escollit pel procediment que estableix la Junta
de Centre.
Les seves funcions són:
1. Presidir la Junta de Centre, així com totes les seves comissions delegades.
2. Representar la Facultat o Escola.
3. Designar els vice-degans o vice-directors i el secretari entre els professors

ordinaris de la Facultat o Escola amb dedicació a temps complet, o amb
dedicació equivalent pels professors de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut.

4. Totes les altres que la Comissió Gestora els atribueixi.

Elecció dels representants
Les eleccions dels representants del personal acadèmic i del PAS es realitzaran
seguint el reglament que s'acompanya. Les eleccions dels estudiants es realitzaran
d'acord amb la normativa que, a proposta dels estudiants, serà aprovada per la
Comissió Gestora.

Calendari
09-10-92 Aprovació de la present normativa.
22-10-92 Termini perquè les juntes actuals o les comissions gestores de centres

aprovin el nombre de membres de la Junta, i termini perquè es
constitueixin les juntes electorals dels centres.

17-11-92 Termini perquè els diferents col·lectius representats a les Juntes
escullin els seus representants.

20-11-92 Termini perquè es constitueixin les noves Juntes de tots els centres de
la Universitat Rovira i Virgili, i fixin la normativa específica que regirà en
les eleccions a degà o director.

15-12-92 Termini perquè les noves juntes procedeixin a l'elecció de degà o
director.
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Disposicions addicionals
1. Les juntes dels centres actuals no modificats pel traspàs a la Universitat Rovira

i Virgili (Facultat de Medicina, Escola d'Enologia i Escola Universitària
d'Infermeria) aplicaran els seus propis reglaments per al funcionament de la
Junta i l'elecció del degà o director, adaptant els terminis reglamentaris al
calendari abans exposat.
Seguiran el mateix procediment les juntes dels centres que sofreixen
transformacions menors: Facultat de Química i Facultat de Lletres.
En els nous centres (Facultat d'Educació i Psicologia, Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials, Facultat de Ciències Jurídiques i Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria), mentre les noves juntes no aprovin un reglament propi,
les normes de funcionament seran les previstes en la Llei 13/1989 de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la
Generalitat de Catalunya.

2. En les facultats on el nombre de professors amb el títol de doctor sigui inferior a
10, no serà exigible el requisit del 50% de membres doctors en les juntes, fins al
moment que 10 dels seus professors estiguin en possessió del títol de doctor.

REGLAMENT PER A LES ELECCIONS DE PERSONAL ACADÈMIC I
DE PAS PER A MEMBRES DE LES JUNTES DE CENTRE

L'elecció dels representants dels diferents sectors que constitueixen les juntes
de centres es realitzarà mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i
secret.
El sistema d'elecció de membres de la Junta, tant personal acadèmic com PAS,
serà el majoritari.
L'elecció dels membres de la Junta es farà d'acord amb el que disposen els
apartats següents:
a) Els electors hauran de donar el seu vot al nombre de candidats que resulti

d'aplicar per defecte un 75% al nombre total d'elegibles corresponents al seu
propi col·lectiu.

b) Seran proclamats electes aquells candidats que obtinguin un major nombre
de vots fins a completar el total de membres assignats per a cada col·lectiu.

c) En cas de cessament per qualsevol causa d'un proclamat membre de la
Junta, serà substituït pel següent més votat.

Es constituirà una Junta Electoral, formada per:
- El degà, que la presidirà
- Un professor
- Dos estudiants
- Un representant del PAS
- El secretari del Centre, que ho serà de la Junta Electoral
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Les competències de la Junta Electoral seran:
- resoldre consultes, queixes, reclamacions i recursos en matèria electoral
- dictar instruccions en matèria de la seva competència
- totes aquelles que li atribueixi aquest Reglament
La candidatura es presentarà davant la Secretaria del Centre fins a 10 dies
lectius abans de la realització de les eleccions. La Junta Electoral farà la
proclamació de candidats 8 dies abans de les eleccions.
La campanya electoral durarà 7 dies lectius abans de l'elecció. El Centre
facilitarà als candidats els mitjans necessaris per fer arribar als votants la
propaganda electoral.
Es podrà admetre el vot per correspondència en les condicions que determini la
Junta Electoral.
La Junta Electoral dictarà les normes oportunes per regular el funcionament en
les votacions i escrutini.

ACORD 6/11 d'1 d'octubre de 1992, pel qual s'aproven els
representants de la Universitat Rovira i Virgili als patronats de les escoles
adscrites.

S'aprova la proposta de nomenar els següents representants de la
Universitat Rovira i Virgili als patronats de les escoles adscrites:
Escola de Treball Social Saní Fructuós de Tarragona

Dr. Lluís Aróla i Ferrer
Dr. Joan Josep Pujadas (delegat)

Escola Universitària d'Infermeria Verge de la Cinta de Tortosa
Dr. Lluís Aróla i Ferrer
Sra. Carme Nogués i Domingo (delegada)

Tarragona, 1 d'octubre de 1992

ACORD 7/11 d'1 d'octubre de 1992, pel qual s'aprova la composició de
les comissions acadèmiques dels centres que es citen.

S'aproven les comissions acadèmiques de l'Escola Universitària
d'Infermeria, de la Facultat de Química, de l'Escola d'Enologia i de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials, les quals s'ajusten a la normativa
establerta. La seva composició figura com a annex.

Tarragona, 1 d'octubre de 1992
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ANNEX

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA
Ensenyament d'Infermeria

El sots-director
4 professors de la Unitat Docent d'Infermeria
1 professor del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
1 professor del Departament d'Educació i Psicologia
4 estudiants
El cap de Secretaria

FACULTAT DE QUÍMICA
Ensenyament de Química

El vice-degà
4 professors del Departament de Química
2 professors del Departament d'Enginyeria Química i Bioquímica
4 estudiants
El cap de Secretaria

ESCOLA D'ENOLOGIA
Ensenyament d'Enologia

El sots-director
3 professors del Departament d'Enginyeria Química i Bioquímica
2 professors del Departament de Química
1 professor del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
4 alumnes (1 de 1 r, 2 de 2n i 1 de 3r)
El cap de Secretaria

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
Ensenyament d'Empresarials

El vice-degà
3 representants del Departament d'Economia de l'Empresa i Comptabilitat
2 representants del Departament d'Economia
1 representant del Departament de Dret amb major presència de professorat en

l'ensenyament
1 representant triat pels altres departaments que tenen docència en el Centre
4 estudiants
El cap de Secretaria

Ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses
El vice-degà
3 representants del Departament d'Economia de l'Empresa i Comptabilitat
2 representants del Departament d'Economia
1 representant del Departament de Dret amb major presència de professorat en

l'ensenyament
1 representant triat pels altres departaments que tenen docència en el Centre
4 estudiants
El cap de Secretaria
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ACORD 8/11 d'1 d'octubre de 1992, pel qual s'aprova la proposta
d'equiparacions dels professors amb contracte laboral indefinit de la
Facultat de Ciències Jurídiques a categories de la LRU:

S'aprova, a efectes de representació, la següent proposta d'equiparació
dels professors amb contracte laboral indefinit de la Facultat de Ciències
Jurídiques a categories de la LRU:
Professors a temps complet: s'equiparen a professors titulars interins.
Professors a temps parcial (9 hores): s'equiparen a professors titulars
interins a temps parcial.
Professors a temps parcial (6 hores): s'equiparen a professors associats de
tipus B.
Professors a temps parcial (3 hores): s'equiparen a professors associats de
tipus A.

Tarragona, 1 d'octubre de 1992

ACORD 9/11 d'1 d'octubre de 1992, pel qual s'aprova el procediment
per a l'elaboració d'informes del professorat.

S'aprova el procediment per a l'elaboració d'informes del professorat que
figura com a annex, fins que la comissió de control i avaluació del professorat
no es pronunciï i, si és el cas, proposi un altre mecanisme.

Tarragona, 1 d'octubre de 1992

ANNEX

PROCEDIMENT PER A L'ELABORACIÓ D'INFORMES
DEL PROFESSORAT

L'informe, que serà tramès directament pel president de la Comissió Gestora al
president de la comissió que judiqui la plaça a la qual concursi el professor,
constarà de:

A Un informe secret de la direcció del departament que inclogui
fonamentalment els aspectes de compliment docent i participació en la
gestió universitària, així com una valoració del professor.

B Un informe d'un o dos referee de reconegut prestigi i especialistes en l'àrea
de coneixement, de la Universitat Rovira i Virgili o d'una altra universitat,
designats confidencialment pel vice-president d'Afers Acadèmics i
Professorat, que facin un informe secret sobre el professor.
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ACORD 10/11 d'1 d'agost de 1992, pel qual s'aprova l'escut oficial de la
Universitat Rovira í Virgili.

S'aprova l'escut oficial de la Universitat Rovira i Virgili que ha estat adoptat.
Aquest escut és una rèplica del de la Universitat del Studi de Tarragona ,
creada pel cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta en el segle XVI.

Tarragona, 1 d'octubre de 1992

ACORD 11/11 d'1 d'agost de 1992, pel qual s'aprova la composició de la
Comissió de Doctorat.

En compliment de l'article 4t del RD 1851/1985, de 23 de gener, que regula
el tercer cicle d'estudis universitaris, s'aprova la composició de la Comissió
del Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili que figura en l'annex.
Aquesta Comissió assumirà també les competències relatives als altres
ensenyaments de 3r cicle.

Tarragona, 1 d'octubre de 1992

ANNEX

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT

President El vice-president d'Afers Acadèmics i Professorat o persona en qui
delegui

Vocals Un professor ordinari amb grau de Doctor per a cadascun dels centres
de la Universitat Rovira i Virgili:
1 professor per la Facultat de Lletres
1 professor per la Facultat de CC Químiques
1 professor per la Facultat de CC Jurídiques
1 professor per la Facultat de CC de l'Educació i Psicologia
1 professor per la Facultat de CC Econòmiques i Empresarials
1 professor per la Facultat de Medicina
1 professor per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
1 professor per l'Escola d'Infermeria
1 professor per l'Escola d'Enologia
1 representant del Servei de Gestió Acadèmica, amb veu però sense vot

Secretari Un dels professors de la Comissió
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ACORD 12/11 d'1 d'octubre de 1992, pel qual s'aprova l'acceptació dels
traspassos previstos al Decret 132/1992, de 22 de juny, pel qual
s'integren a la Universitat Rovira i Virgili diferents centres dependents de
la Universitat de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

S'aprova el document que figura a l'annex, el qual serà tramès a la Direcció
General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Tarragona, 1 d'octubre de 1992

ANNEX

Vist el Decret 132/1992, de 22 de ¡uny, de traspassos a la Universitat Rovira i Virgili,
la Comissió Gestora acorda acceptar els que s'han realitzat, d'acord amb els punts
següents:

a) S'accepta la integració dels centres que se segreguen de la Universitat de
Barcelona i la seva fusió amb els centres inicials de la Universitat Rovira i Virgili,
d'acord amb l'art. 1 del susdit decret.

b) S'accepta la integració dels centres adscrits a la Universitat de Barcelona i a la
Universitat Politècnica de Catalunya i la seva fusió amb els centres inicials de la
Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb l'art. 2 de l'esmentat decret.

c) S'accepta l'adscripció de l'Escola Universitària d'Infermeria Verge de la Cinta de
Tortosa i de l'Escola Universitària de Treball Social de Tarragona, en els termes
dels articles 9 i 10 respectivament del Decret de referència, que, d'acord amb la
Disposició final 2 del Decret, serà efectiva a l'inici del curs 1992-93.

Serveis
S'accepta la integració del Servei de Llengua Catalana, del Servei de Tecnologia
Química, dels serveis de biblioteca i unitats i serveis administratius i tècnics de la
Divisió Vil de la Universitat de Barcelona.

Personal
S'accepta el traspàs de tot el personal que figura als annexos del Decret 132/1992
de referència, amb les correccions, modificacions i actualitzacions que la
Generalitat realitzi, amb les excepcions i puntualilzacions següents:

- No s'accepta el traspàs del personal que consta com a Mestre de Taller a
l'Annex 6 Personal docent de l'EUETI de Tarragona, atesa la impossibilitat
que aquest personal desenvolupi les tasques que li són pròpies (docència en
la formació professional o en l'educació secundària obligatòria o en el
batxillerat, segons disposa la disposició addicional 10.1 de la LOGSE) en
l'àmbit universitari, per aplicació de l'art. 33 de la LRU.

- Pel que fa als funcionaris de les escales de professors numeraris i psicòlegs
i de professors de matèries tècnico-professionals i educadors
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d'ensenyaments integrats que s'integren en el cos de professors titulars
d'escola universitària, la integració només és vàlida per qui reuneix els tres
requisits següents:
a) estar en actiu en alguna de la escoles que s'integren en data 30 de juliol

de 1988.
b) ser titular de matèries específiques de PEUETI.
c) tenir la titulació exigida per impartir docència en aquest ensenyament

universitari. No es pot integrar i, per tant, no se n'accepta el traspàs qui
no acompleix els tres requisits esmentats, el qual haurà d'ocupar una
plaça en un centre d'educació secundària.

Quant al personal docent amb contracte laboral indefinit afectat per la
Disposició transitòria 1 del decret 132/92, s'accepta el traspàs de qui
assoleixi la condició de funcionari en algun dels cossos docents
universitaris en el termini de cinc anys. No s'entendrà acceptat el traspàs de
qui, acomplert el termini establert, no acompleixi aquesta condició, del qual
serà únic responsable la Generalitat de Catalunya.

- En relació amb el personal laboral traspassat, la Universitat Rovira i Virgili es
reserva el dret d'emprendre les accions legals oportunes contra la institució
que correspongui, derivades de la solidaritat entre l'empresa cèdent i la
cessionária a què obliga l'art. 44 de l'Estatut dels Treballadors.

Un cop valorat el cost econòmic que comporta dur a terme totes les integracions,
equiparacions i transformacions que preveu el Decret de traspassos per al personal
traspassat, s'instarà la Generalitat de Catalunya perquè faci les transferències
adients.

Mentre la Universitat Rovira i Virgili no aprovi els seus propis departaments i la
relació de llocs de treball, per tal de garantir que les funcions que portava a terme
aquest personal continuïn desenvolupant-se correctament i els serveis no sofreixin
cap perjudici, el personal restarà adscrit al centre, departament, unitat o servei de
procedència. La regularització de les places que es puguin veure afectades per la
integració o fusió dels centres i serveis haurà d'estar acabada abans del 31 de
desembre de 1992 Els departaments existents a la Divisió VII de la Universitat de
Barcelona es mantindran provisionalment fins que la Universitat Rovira i Virgili
n'aprovi els propis.

Amb la finalitat de respectar els drets al personal traspassat es realitzaran les
actuacions pertinents per conèixer els diversos convenis i acords que actualment
siguin d'aplicació i signats entre els òrgans de representació del personal, comitès
d'empresa i les diferents institucions de procedència.

Béns
S'accepten els drets sobre els béns immobles que s'indiquen al Decret 132/92 de
referència, amb les esmenes que han de realitzar-se, i de les instal·lacions i els
mitjans materials assignats o pertanyents a cadascun dels centres traspassats o
afectes al compliment de les funcions de la Universitat.
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La Universitat Rovira i Virgili se subroga en el lloc de la Universitat de Barcelona en
el conveni subscrit el 31 de maig de 1991 amb el Servei Català de la Salut i l'ICS.
Quant al contracte d'arrendament de l'immoble situat a l'avinguda de Roma, núm. 17
de Tarragona (EU de Graduats Socials), la Generalitat de Catalunya haurà de
comunicar per escrit a la Universitat Rovira i Virgili qualsevol alteració que l'afecti,
amb una antelació mínima d'un any natural.

S'iniciaran les actuacions pertinents per arribar a un conveni amb la Generalitat de
Catalunya (Direcció General de Gestió de Professorat i Centres Docents) sobre l'ús
dels espais que ocupa actualment l'ETSE dins el Complex Educatiu de Tarragona, i
la utilització dels serveis generals del Complex Educatiu (menjadors, instal·lacions
esportives, etc.), d'acord amb les clàusules que es pactin.

D'acord amb el que disposa la Llei 36/1991, de creació de la Universitat Rovira i
Virgili, l'assumpció de la titularitat dels béns de domini públic afectats al compliment
de les funcions de la Universitat només serà efectiva una vegada constituït el
Consell Econòmic.

Contractes í convenis
La Universitat Rovira i Virgili se subroga en tots els convenis, contractes de serveis
i concessions administratives signats o adjudicades per la Universitat de
Barcelona, departaments o centres que s'integren i que tenen relació amb la funció
universitària, tot reservant-se el dret de modificar-los o extingir-los, si la Comissió
Gestora ho creu convenient.
Quant als contractes d'obres signats per la Universitat de Barcelona, i segons la
Disposició Transitòria 2 de l'esmentat Decret, vigents fins a la seva total execució,
la Universitat Rovira i Virgili en farà un seguiment.

ACORD 1/12 de 13 d'octubre de 1992, pel qual s'aprova la constitució
d'una Comissió Delegada que elaborí un informe sobre la ubicació de la
Facultat de Química i de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

S'aprova la constitució d'una Comissió Delegada de la Comissió Gestora que
elabori un informe sobre la ubicació de l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria i de la Facultat de Química.
Aquesta Comissió Delegada estarà integrada pels següents professors:

Dr. Antoni Gonzalez Senmartí, president per delegació
Dr. Lluís Aróla Ferrer, membre de la Comissió Gestora
Dr. Xavier Rius Ferrús, membre de la Comissió Gestora
Dr. Manel Sanromà Lucia, membre de la Comissió Gestora
Dr. Francesc Giralt Prat, director en funcions de l'ETS d'Enginyeria

Tarragona, 13 d'octubre de 1992
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ACORD 1/13 de 19 d'octubre de 1992, pel qual s'aprova la normativa
Claustre Provisional.

S'aprova la normativa sobre estructura i organització interna del Claustre
Provisional que figura com a annex.

Tarragona, 19 d'octubre de 1992

ANNEX

NORMATIVA SOBRE ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA
DEL CLAUSTRE PROVISIONAL

El Claustre Provisional és l'òrgan de participació en el govern de la Universitat dels
centres, dels departaments i dels diversos estaments que els componen. La
present normativa desenvolupa l'Ordre de 28 de setembre de 1992 (DOGC 7-10-92)
del Consell d'Ensenyament.

Competències
Són competències del Claustre Provisional:
1. Assessorar els òrgans de govern provisionals en la seva gestió.
2. Acordar, prèviament a l'aprovació per la Comissió Gestora, la creació,

modificació, supressió i denominació de departaments.
3. Crear comissions específiques per al desplegament de les funcions del claustre

provisional.
4. Elegir els membres de la comunitat universitària que formaran part del Consell

Econòmic.
5. Aprovar, si escau, un reglament propi de funcionament.

Composició
El Claustre Provisional de la Universitat Rovira i Virgili tindrà la composició següent:
1. El president de la Comissió Gestora, que el presidirà.
2. Els tres vice-presidents, el gerent i els vocals de la Comissió Gestora.
3. Els degans i directors corresponents als centres dels quals consta aquesta

Universitat.
4. Una representació del personal acadèmic, fins a un total de 60 professors.
5. Una representació dels estudiants, fins a un total de 30.
6. Una representació del personal d'administració i serveis, fins a un total de 10.

Distribució dels representants
1. La distribució dels representants del personal acadèmic serà proporcional als

professors adscrits a cada centre, amb un nombre de 2 professors fixos per
centre i la resta repartits proporcionalment, aplicant el sistema de Hondt i
prenent com a base a efectes de distribució els equivalents a jornada completa
(EJC), essent els professors ordinaris a temps parcial considerats com a 0.5
EJC, els associats B com a 0.32 i els associats A com a 0.16.
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2. La distribució dels representants dels estudiants serà proporcional als que
estiguin matriculats a cada centre, amb un estudiant fix per centre i la resta
repartits proporcionalment aplicant el sistema de Hondt.

3. Els representants del personal administració i serveis seran escollits globalment
a nivell d'Universitat.

Mesa del Claustre
El Claustre serà presidit pel president de la Comissió Gestora, que serà assistit pels
vice-presidents, el secretari, un professor, un estudiant i un membre del personal
d'administració i serveis.

Reglament
Mentre el Claustre Provisional no aprovi un reglament propi, les seves normes de
funcionament seran les previstes en la Llei 13/1989 de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de
Catalunya.

Elecció dels representants
Les eleccions de representants del personal acadèmic i del personal d'administració
i serveis es realitzaran seguint el reglament que s'acompanya. Les eleccions
d'estudiants es realitzaran d'acord amb la normativa que aprovi la Comissió
Gestora, a proposta dels estudiants.

REGLAMENT PER A L'ELECCIÓ DE REPRESENTANTS DEL
PERSONAL ACADÈMIC I DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I

SERVEIS AL CLAUSTRE PROVISIONAL

1. L'elecció dels representatns dels diferents sectors que constitueixen el
Claustre Provisional es realitzarà mitjançant sufragi universal, lliure, igual,
directe i secret.

2. El sistema d'elecció de claustrals, tant de representants del personal acadèmic
com del personal d'administració i serveis, serà el majoritari.

3. La circumscripció electoral coincideix amb el centre universitari per al personal
acadèmic. Per al personal d'administració i serveis la circumscripció serà única
a la Universitat.

4. L'elecció dels claustrals es farà d'acord amb el que disposen els apartats
següents:
a) Els electors hauran de donar el seu vot al nombre de candidats que resulti
d'aplicar per defecte un 75% al nombre total d'elegibles corresponents al seu
propi col·lectiu i circumscripció.
b) Seran proclamats electes aquells candidats que obtinguin un major nombre de
vots fins a completar el total de claustrals a la circumscripció electoral.
c) En el cas de cessament per qualsevol causa d'un proclamat claustral, serà
substituït pel següent més votat de la circumscripció del que cessa.

5. Es constituirà una Junta Electoral formada per:
El president de la Comissió Gestora, que en serà el president i podrà delegar en
un vice-president.
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Dos representants del personal acadèmic, un dels quals haurà de ser
necessàriament expert en dret.
Dos representants dels estudiants.
Un representant del personal d'administració i serveis.
El secretari general de la Universitat, que ho serà de la Junta Electoral.

6. Les competències de la Junta Electoral seran:
Resoldre consultes, queixes, reclamacions i recursos en matèria electoral.
Dictar instruccions en matèria de la seva competència.
Organitzar i controlar el procés electoral.

CALENDARI PER A LES ELECCIONS AL CLAUSTRE PROVISIONAL

19-10 La Comissió Gestora aprova la present normativa, nomena la Junta
Electoral i convoca les eleccions.

22-10 Es constitueix la Junta Electoral.
02-11 La Comissió Gestora aprova el cens electoral de professors, estudiants i

personal d'administració i serveis. L'adscripció de professors als centres
serà prèviament consultada als degans o directors.

05-11 Inici del termini de presentació de candidatures, a les secretaries dels
centres per a professors i estudiants, i a la Gerència per al personal
d'administració i serveis.

12-11 Final del termini de presentació de candidatures.
16-11 Proclamació de candidatures per la Junta Electoral.
17-11 Inici del període de propaganda.
24-11 Final del període de propaganda.
25-11 Eleccions al Claustre Provisional.
27-11 Proclamació de claustrals per a la Junta Electoral.
04-12 Constitució del Claustre Provisional.

ACORD 2/13 de 19 d'octubre de 1992, pel qual s'aprova la composició
de la Junta Electoral.

En compliment de la normativa sobre estructura i organització interna del
Claustre Provisional, s'aprova la següent composició de la Junta Electoral:

Dr. Joan Martí, president
Dr. Miquel Caminal
Dr. Lluís Aróla
Sra. Marta Trainer
Sr. Josep Pedregal
Sr. José Luís Valdivieso, si accepta
Dr. Antoni González i Senmartí, com a secretan general

Tarragona, 19 d'octubre de 1992
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ACORD 3/13 de 19 d'octubre de 1992, pel qual s'aprova l'informe
elaborat per la Comissió Delegada sobre la ubicació de la Facultat de
Química i de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

S'aprova amb les esmenes proposades l'informe elaborat per la Comissió
Delegada sobre la ubicació de la Facultat de Química i de l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria, i s'acorda que un equip d'urbanistes externs a la
Universitat en faci una valoració tècnica.

Tarragona, 19 d'octubre de 1992

CÀRRECS I PERSONAL

CP1/11 S'aprova, pendent de l'informe favorable del centre, la comissió
de serveis a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
de la Universitat Rovira i Virgili de la Dra. Rosa Thomaschesky,
professora titular d'universitat de l'Àrea de Dret Mercantil de la
Universitat de Barcelona.

AFERS DE TRÀMIT

AT1/11 A proposta del vice-president d'Afers Acadèmics i Professorat,
s'aprova que en els plans d'estudis estructurats en crèdits es
consideri curs complet a partir de 60 crèdits matriculats i que, en el
cas de matrícula quadrimestral, el mínim s'estableixi en 30 crèdits,
a efectes de compliment de l'ordre de 12 de juliol de 1992, per la
qual es convoquen beques i ajuts a l'estudi de caràcter general
per a estudis universitaris i mitjans per al curs 1992-93.

AT2/11 A instància del vice-president d'Economia i Administració, es
ratifica la proposta de modificació de l'article 3 del projecte d'Ordre
de constitució del Claustre Provisional, tramesa pel president de la
Comissió Gestora al director general d'Universitats el dia 31 de
juliol, en el sentit que els representants del PAS no es
distribueixin proporcionalment per centres, sinó que la
circumscripció sigui tota la Universitat.
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AT3/11 S'aprova, atès que la Comissió de Doctorat de la Universitat Rovira
i Virgili encara no s'ha constituït, la lectura de les següents tesis
doctorals:

MONTSERRAT GIRALT BATISTA:
Estudi del sistema glutatíó/glutatió S- transferasa en glàndula
sebàcia humana
Director: Dr. Jordi Mallol Mirón
Tribunal: Dr. Máximo Bartolomé Rodríguez, president

Dra. Isabel Cervelló Pastor, secretària
Dr. Josep Lluís Paternain Suberviola, vocal
Dra. Antònia Ma. Puerto Rodríguez, vocal
Dr. Joan Vilaplana Vilaplana, vocal
Dr. Joan M. Llobet Mallafré, suplent
Dra. Verònica Piera Lluch, suplent

JORDI PI SÁNCHEZ:
Estudio epidemiológico de demencia en una población del Baix
Camp. Reus. España
Director: Dr. Josep M. Olivé Plana
Tribunal: Dr. Josep M. Grau Veciana, president

Dr. Jordi Salas Salvadó, secretari
Dr. Lluís Masana Marín, vocal
Dr. F. Bermejo Pareja, vocal
Dr. J.L. Martí Vilalta, vocal
Dra. Rosa Solà Alberich, suplent
Dr. Joan Vilaplana Vilaplana, suplent

AMADO PÉREZ VICENTE:
Hepatitis vírica en una población institucionalizada
Director: Dr. Miguel Bruguera Cortada
Tutor: Dr. Lluís Masana Marín
Tribunal: Dr. Josep Guarro Artigas, president

Dr. Cristobal Richart Jurado, secretari
Dra. Rosa M. Solà Alberich, vocal
Dr. José M. Sánchez Tapias, vocal
Dr. Josep Vidal Tort, vocal
Dr. Josep M. Olivé Plana, suplent
Dr. Vicente Arroyo Pérez, suplent
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PEDRÓ MATEOS CRUZ:
Excavaciones en la Basílica de Sta. Eulalia de Mérida: Evolución
de los edificios que poblaron la zona norte de la ciudad durante la
època romana, paleocristiana i visigoda en Mérida
Director: Dr. Luis Caballero Zoreda
Tutor: Dr. Rodolf Cortés Cortés
Tribunal: Dr. Pedro de Palol Salellas, president

Dr. Agustín Azcarata Garay-Olaun, secretan
Dr. F. Javier Faci Lacasta, vocal
Dr. Javier Arce Martínez, vocal
Dr. Enrique Cerrillo Martín de Càceres, vocal
Dr. Amancio Isla Frez, suplent

CARLES BO JANÉ:
Anàlisi de la densitat electrònica en sistemes amb metalls de
transició
Director: Dr. Josep M. Poblet Rius
Tribunal: Dr. Manuel Yánez Montero, president

Dr. Josep M. Ricart Pla, secretari
Dr. Santiago Alvarez Reverter, vocal
Dr. Jesús Ugalde Echevarría, vocal
Dr. Agustí Lledos Falcó, vocal
Ora. Rosa Cabalici Lorenzo, suplent
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