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INFORMES DEL RECTOR

IRl/40 El dia 15 de juliol el rector es desplaçà a Ascó per formalitzar la
signatura d'un conveni entre la Central Nuclear d'Ascó i la Universitat
Rovira i Virgili.

IR2/40 El dia 21 de juliol el rector convocà els membres del Claustre constituent
i anuncià una propera reunió amb el president de la Generalitat en relació
amb el text dels Estatuts.

IR3/40 El divendres 22 de juliol el rector s'entrevistà amb el president de la
Generalitat per tractar sobre diferents aspectes dels Estatuts.

IR4/40 El dia 26 de juliol tingué lloc a la Facultat de Ciències Jurídiques la
inauguració de l'exposició "L'incendi", obra del pintor Rafael Bartolozzi.

IR5/40 El dia 27 de juliol tingué lloc una reunió de la Comissió Acadèmica del
Consejo de Universidades. Així mateix, el dia 28 tingué lloc la reunió del
ple de l'esmentada institució.

IR6/40 El dia 1 de setembre el rector va mantenir una entrevista amb diferents
representants de les entitats tarragonines.

IR7/40 Els dies 6, 7 i 8 de setembre el rector assistí a Santander al curs
"Evaluación del sistema universitario", organitzat pel Consejo de
Universidades, en el qual participaren la majoria de rectors de les
universitats estatals.

IR8/40 El dia 7 de setembre es publicaren el Estatuts de la Universitat Rovira i
Virgili al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (num. 1943).

IR9/40 El dia 10 de setembre el rector participà en l'ofrena al monument a Rafael
de Casanova.

IR10/40 El dia 12 el rector presidí a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
l'obertura del "Seminario anual de automática y electrónica industrial".

IR11/40 El dia 13 de setembre el comissionat per a Universitats i Recerca convocà
tots els rectors de les universitats catalanes per parlar del projecte de
reforma de la LRU.

IR12/40 El vice-rector de Docència i Accés assistí, en representació del rector, a
la inauguració de la VIII Universitat Tècnica d'Estiu de Catalunya, el
passat 14 de setembre. El dia 15 assistí a la cloenda dels seminaris



"Seguretat a la indústria petroquímica de refinatge" i "Alta velocitat
ferroviària", que tingueren lloc a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

IR 13/40 Els dies 14, 15 i 16 de setembre el rector assistí a Segòvia al I Encontre
entre Filòlegs de Llengua Castellana i Catalana, organitzat per la
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

IR14/40 El dia 22 de setembre tingué lloc a Madrid la reunió de la Comissió
Acadèmica i Subcomissió d'Avaluació d'Humanitats, del Consejo de
Universidades. El rector no va poder assistir a aquesta reunió, però n'ha
tingut àmplia informació per part del vice-secretari general del Consejo.

IR15/40 El divendres 30 de setembre tingué lloc la inauguració del curs 1994-95 a
la nostra Universitat; pronuncià la lliçó inaugural la Dra. Carmina Virgili
i Rodon, ex-secretària d'estat d'Universitats i actual directora del Col·legi
d'Espanya a París.

IR16/40 El dia 1 d'octubre el rector pronuncià el pregó de la festa major de
Vespella.

IR17/40 El dia 3 d'octubre el rector assistí a la inauguració del curs de les
universitats catalanes, que se celebrà a la Universitat Autònoma de
Barcelona, presidida pel president de la Generalitat.

IR18/40 El dia 4 d'octubre tingué lloc la inauguració del curs 1994-95 a la
Facultat de Lletres de la nostra Universitat; pronuncià la lliçó inaugural el
professor Henry Kamen.

IRl/41 El dia 7 d'octubre s'inaugurà Expo-cultura 94. La URV fou l'única
universitat representada. Hi assistí el Dr. Andreu Pujol, vice-rector
d'Extensió Universitària.

IR2/41 El dia 13 d'octubre el rector presidí l'acte de presentació del llibre El
Sexenio democrático en la ciudad de Tarragona (1868 -1874), del qual
és autor el Dr. Pedro Heras, professor de la nostra Universitat. La
presentació va anar a càrrec del Dr. Pere Anguera, catedràtic d'Història
Contemporània de la URV.

IR3/41 El dia 13 d'octubre el Consell Econòmic es reuní a Tortosa. El rector
excusà la seva absència, motivada per una reunió amb els rectors de les
universitats catalanes que havia convocat el Comissionat per a
Universitats i Recerca per al mateix dia 13.



IR4/41 El dia 13 d'octubre el rector assistí a una reunió de rectors amb el
comissionat, per tal de tractar el projecte de reforma de la LRU. El dia 18
va finalitzar el termini de presentació d'esmenes.

IR5/41 El dia 17 es reuní el Consell Interuniversitari de Catalunya per parlar del
tema de les beques i de la programació universitària. Pel que fa a aquest
últim punt mancaven encara dades. Existeix una comissió que està
revisant l'accés a la Universitat i el tema del districte compartit, així com
la modificació de l'oferta dels ensenyaments. En aquesta reunió del
Consell Interuniversitari es va informar sobre la creació de l'Escola
Tècnica Superior d'Enginyeria Química. En el torn obert de paraules es
manifestà la inquietud per l'aplicació dels plans d'estudi.

IR6/41 El dia 18 d'octubre van sortir publicats els Estatuts de la URV al BOE.

IR7/41 El dia 19 d'octubre el rector presidí l'acte d'inauguració, a l'Escola
d'Enologia, de la tercera part del "Curs d'enginyeria mediambiental",
organitzat per l'Associació Universitat Empresa per a la formació
PROJECTT, dins el Servei de Tecnologia Química de la Universitat
Rovira i Virgili. La conferència anà a càrrec del professor de la
Universitat de Califòrnia, Los Angeles, Yoram Cohen, professor visitant
a la URV.

IR8/41 El dia 19 d'octubre el vice-rector d'Extensió Universitària assistí a la
reunió del Patronat de la Universitat Catalana d'Estiu.

IR9/41 El divendres 21, el rector convocà els estudiants claustrals i representants
de les associacions estudiantils de la URV per tal de comentar el
Reglament de la normativa general d'elecció dels òrgans de govern de la
URV.

IR10/41 Durant els dies 26, 27 i 28 va tenir lloc una reunió dels rectors de les
universitats catalanes per parlar del tema de la signatura per a la formació
de l'Institut Joan Lluís Vives. Un dels objectius d'aquest Institut és
plantejar-se la qüestió dels estudis d'estiu.

IR1/43 El 26 d'octubre tingué lloc a la Facultat de Ciències de l'Educació i
Psicologia una conferència, organitzada per l'AJEC (Associació
d'Estudiants de la URV) i impartida per la catedràtica de la Universitat
Autònoma de Barcelona i senadora Dra. Victòria Camps. La conferència
duia per títol Joves: rebel.lió o conformisme.

IR2/43 El dia 27 d'octubre el vice-rector de Centres i Departaments assistí a la
inauguració del curs de l'Institut de Teologia de l'Arquebisbat de
Tarragona.



IR3/43 Els dies 27, 28 i 29 d'octubre les universitats de l'àrea de parla catalana
crearen a Morella l'Institut Joan Lluís Vives.

IR4/43 El dia 29 d'octubre el rector assistí a València al sopar de lliurament dels
Premis Octubre, dins dels actes celebrats, del 25 al 29 , dels esmentats
Premis.

IR5/43 El dia 2 de novembre el rector presidí l'acte d'inauguració del curs 1994-
95 de les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran. Pronuncià la
lliçó inaugural el Dr. Pere Mallafré.

IR6/43 El dia 3 de novembre tingué lloc la presentació del màster en
Antropologia de la Medicina, organitzat pel Departament d'Antropologia
Social i Filosofia. La conferència inaugural fou pronunciada pel
catedràtic i membre del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
professor Luis García Ballester.

IR7/43 El dia 4 de novembre tingué lloc a Reus la conferència del Dr. Raymond
Barre, amb motiu de la presentació del I Congrés Internacional
d'Economia i Gestió en la Incertesa.

IR8/43 El dia 8 de novembre el rector s'entrevistà amb el director general de
Recerca, Dr. Albaigés, i amb el gerent del Comissionat, Sr. Grifoll.

IR9/43 El dia 8 de novembre el vice-rector de Docència i Accés assistí a l'acte
d'inauguració de les activitats de l'Institut de Medicina Tradicional
Xinesa Catalunya - Yunnan, celebrat a Tortosa.

IR10/43 El dia 9 de novembre el rector pronuncià la conferència La universitat a
Europa, a la Diputació de Tarragona.

IR11/43 El dia 9 de novembre tingué lloc la presentació, per part de l'Associació
d'Estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
ECOMAR, d'un estudi sobre l'opinió dels estudiants dels serveis no
docents de la URV.

IR12/43 El dia 10 de novembre la Dra. Pilar Goya, representant espanyola del
Comitè de Gestió del Programa Unió Europea en l'àmbit deformació i de
la mobilitat dels investigadors, pronuncià una conferència de presentació
de l'esmentat programa. L'acte fou presidit per la vice-rectora de Recerca
i Serveis.

IR13/43 El dia 11 de novembre tingué lloc la inauguració de les Aules d'Extensió
Universitària per a la Gent Gran de Reus i Comarques. Pronuncià la



conferència inaugural el conseller d'Ensenyament, Hble. Sr. Joan M.
Pujais.

IR14/43 El dia 11 de novembre, organitzada per l'AJEC, tingué lloc una
conferència de la diputada d'ERC, Sra. Pilar Rahola.

IR 15/43 El dia 11 de novembre tingué lloc una sessió del Claustre Consituent, on
s'aprovà la Normativa general d'elecció dels òrgans de govern de la
Universitat Rovira i Virgili.

IR16/43 El dia 15 de novembre la Facultat de Química celebrà la festivitat de Sant
Albert Magne. L'acte fou presidit pel degà de la Facultat, Dr. Xavier
Rius, en nom del rector, i per la degana del Collegi Oficial de Químics
de Catalunya. El Dr. Antoni Quintana i Marí, fill predilecte de Tarragona,
pronuncià la conferència Ciència i enginy a la vida d'en Martí i
Franques. Així mateix, es lliurà el premi Ser-lab al millor estudiant de la
Facultat de Química, que recaigué en el Sr. Víctor Manuel García
Taravilla.

IR 17/43 El dia 15 de novembre tingué lloc la signatura del conveni de cessió de
les casernes. Aquest conveni fou signat per l'alcalde de Tarragona, el
Ministeri de Defensa i el comissionat per a Universitats i Recerca. Les
casernes són cedides per part de l'Ajuntament a la Universitat.

IR18/43 El dia 15 de novembre tingué lloc el referèndum del personal
d'administració i serveis sobre la proposta de catàleg de llocs de treball.
El resultat de la votació fou el següent:

Total del cens: 233
Vots emesos: 217
Vots a favor: 177
Vots en contra: 24
Vots en blanc: 6
Abstencions: 26

IR19/43 El dia 16 de novembre el rector pronuncià una conferència a l'Orfeó
Canongí i fou president del jurat dels premis instituïts per l'esmentada
associació.

IR20/43 El dia 16 de novembre el rector assistí a la inauguració del I Congreso de
la Sociedad Internacional de Gestión y Economía Fuzzy. Aquest Congrés
es realitzà a Reus durant els dies 16, 17 i 18 de novembre.

IR21/43 El dia 21 de novembre el rector fou convidat per pronunciar una
conferència a l'Ajuntament de Riudoms.



IR22/43 El dia 21 de novembre el rector mantingué una entrevista amb el
comissionat, Dr. Laporte.

IR 1/44 El diumenge dia 11 de novembre el rector, juntament amb altres rectors,
signà el manifest impulsat per Omnium Cultural "Per la llengua
catalana". Aquest acte tingué lloc a la Universitat de Barcelona.

IR2/44 El dia 23 de novembre el vice-rector d'Extensió Universitària assistí a la
reunió del Patronat de la Universitat Catalana d'Estiu.

IR3/44 El dia 24 de novembre el rector assistí a la Subcomissió d'Humanitats i
de la Comissió Acadèmica del Consejo de Universidades. (Els membres
de la Comissió Gestora tenen les fotocòpies del document "Las áreas de
conocimiento".)

IR4/44 Els dies 24 i 25 de novembre tingué lloc els II Simposi d'Economia "Els
factors del creixement econòmic", organitzat pel Departament de Gestió
d'Empreses i Economia. A l'acte assistí el vice-rector de Docència i
Accés, Dr. Fabregat, en representació del rector.

IR5/44 El dia 25 de novembre el rector assistí a la inauguració de la Conferència
de Ciutats Mitjanes Europees "Recite", organitzades per l'Ajuntament de
Tarragona. El dia 26 el rector moderà una taula rodona d'aquesta
conferència.

IR6/44 El dia 25 de novembre els rectors de les universitats catalanes es varen
reunir amb el comissionat per a Universitats i Recerca per tal de mantenir
un canvi d'impressions sobre la situació universitària, amb especial
referència als pressupostos per a l'any 1995.

IR7/44 El dia 25 de novembre l'Associació d'Estudiants de la URV (AJEC)
inaugurà la seu social. A l'acte hi assistí el vice-rector de Docència i
Accés.

IR8/44 El dia 26 de novembre el rector assistí al lliurament dels premis literaris
Ciutat de Tarragona. Cal deixar constància que diverses persones de la
nostra Universitat han format part dels diferents jurats.

IR9/44 El dia 30 de novembre se celebrà l'acte inaugural de les Jornades
Gaudium et Spes, organitzades per la Secció de Filologia Clàssica del
Departament de Filologia Catalana de la URV. Hi assistí, per part de
l'equip rectoral, el vice-rector d'Extensió Universitària, Dr. Andreu Pujol.



IRlO/44 El dia 1 de desembre el rector presidí l'acte d'inauguració del XIII
Seminario Interuniversitário de Teoría de la Educación. Antropología de
la Educación, organitzat pel Departament de Pedagogia de la URV.
Aquest seminari s'ha dut a terme eis dies l, 2 i 3 de desembre.

IRl 1/44 El dia 1 de desembre la vice-rectora de Recerca, Dra. Claver, assistí a la
cloenda del II Curs sobre la Unió Europea.

IR 12/44 El dia 1 de desembre el rector assistí a la presentació del llibre "Lo que
passa", del qual són autors els professors de la nostra Universitat M.
Isabel Sánchez Villanueva i Pedro Antonio Heras Caballero.

IR 13/44 El dia 1 de desembre tingué lloc una reunió ordinària del Consell
Econòmic.

IR14/44 El dia 1 de desembre el Bloc d'Estudiants Independentistes (BEI)
organitzà una conferència a càrrec de l'antropòleg Manel Delgado, amb el
títol "Som sis milions de racistes?"

IR15/44 El divendres dia 2 de desembre es realitzà la signatura del Protocol
d'acords entre l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili.

IR 16/44 Del 7 al 9 de desembre se celebrà a la Facultat de Ciències Jurídiques les
III Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica als Països Catalans,
organitzades per la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la
Tècnica. El rector presidí l'acte de cloenda.

IR 17/44 El dia 12 de desembre tingué lloc a la Facultat de Ciències de l'Educació
el concert del grup Música XXI, que forma part dels Concerts de Nadal.

IR18/44 El dia 12 de desembre tingué lloc la presentació del Programa marc
mediambiental de la Universitat Rovira i Virgili. A l'acte, presidit pel
rector, hi assistí el conseller de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, Hble. Sr. Albert Vilalta. En el decurs d'aquest acte el
professor Francesc Giralt impartí la conferència "Els reptes d'una política
ambiental en una societat democràtica".

IR19/44 El dia 13 de desembre es presentà el llibre d'imatge de la nostra
Universitat, que s'enviarà a tots els degans i directors de centre i als
directors de departament.

IR20/44 El dia 13 el Col·lectiu Universitari Andreu Nin realitzà un acte informatiu
sobre els aiguats del Francolí.



IR21/44 El dia 14 de desembre el BEI organitzà una taula rodona sobre el tema de
la carta de la Real Academia Española. Hi participaren els professors de
la nostra Universitat Dra. Porgas, Dr. Ginebra, Dr. Mallafrè i Sr. Manel
Fuentes.

IR22/44 El dia 14 de desembre el vice-rector de Docència i Accés presidí la sessió
d'inauguració del curs 1994/95 a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
Durant el transcurs de l'acte es lliurà el I Premi de projectes de fi de
carrera a dos estudiants de l'ETSE, subvencionat pel Collegi Oficial
d'Enginyers Tècnics de Catalunya.

IR23/44 Els dies 14 i 15 de desembre se celebrà a l'Escola d'Enologia les Jornadas
Científicas/94, organitzades pels Grupos de Investigación Enológica. A
l'acte inaugural hi assistí el vice-rector Lluís Aróla.

IR24/44 Els dies 14 i 15 de desembre el rector assistí a la Comissió Acadèmica i
al Plenari del Consejo de Universidades, celebrat a Salamanca.

IR25/44 Durant els dies 13, 14 i 15 de desembre es va dur a terme les I Jornades
d'Intervenció Educativa en la Diversitat: el Subjecte amb Deficiències
Auditives. L'acte inaugural va ser presidit pel vice-rector d'Extensió
Universitària, Dr. Pujol, i l'acte de cloenda pel vice-rector de Docància,
Dr. Fabregat.

IR26/44 El dia 15 de desembre tingueren lloc les eleccions de representants al
Claustre Universitari, juntes de centre i consells de departament, dels
diferents estaments universitaris.

IR27/44 El mateix dia 15 de desembre tingué lloc la cloenda de la III Part del
Curs d'Enginyeria i Gestió Mediambiental.organitzat pel Servei de
Tecnologia Química de la Universitat Rovira-i Virgili.

IR28/44 El dia 15 de desembre s'inaugurà a la Facultat de Ciències de l'Educació i
.Psicologia l'exposició itinerant "Joves i seguretat viària" organitzada per
la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat i la Universitat
Rovira i Virgili. Hi assistí el vice-rector de Docència i Accés.

IR29/44 Els dies 15 i 16 de desembre se celebrà la VI Trobada de Serveis
Lingüístics Universitaris. L'acte inaugural va anar a càrrec del vice-rector
Dr. González Senmartí i el de cloenda, a càrrec del rector. Aquesta
trobada acull totes les universitats dels Països Catalans i s'ha fet per
primera vegada a la Universitat Rovira i Virgili.



IR30/44 El dia 16 de desembre se celebrà el concert de Nadal de la nostra
Universitat a càrfec de la Coral Universitària i de l'organista Jordi
Vergés.
Durant aquest mes de desembre s'està desenvolupant el calendari
electoral.

IR 1/45 El dia 20 de desembre tingué lloc una reunió del Consell Interuniversitari
de Catalunya.

IR 2/45 El dia 21 de desembre es reuní el Consell Econòmic. Aquesta sessió se
celebrà al Vendrell.

IR 3/45 El dia 27 de desembre el vice-rector de Docència i Accés assistí a una
reunió convocada pel Consejo de Universidades, per tal de debatre la
formació dels estudiants de Medicina a l'Estat espanyol.

IR 4/45 El dia 9 de gener el rector assistí a la inauguració de les noves
instal·lacions universitàries al Campus Vall d'Hebron, de la Universitat
de Barcelona.

IR 5/45 El dia 12 de gener prengueren possessió dels seus càrrecs els nous degans
de facultat, els directors de centre i els directors de Departament.

IR 6/45 El dia 13 de gener el Síndic de Greuges presentà el seu informe del curs
1993-94. Aquest informe va ésser tramès amb anterioritat als membres de
la Comissió Gestora, degans, directors de centre, directors de
departament i membres del Claustre.

IR 7/45 El dia 18 de gener s'inaugurà l'exposició del Pla d'ubicacions de la
Universitat Rovira i Virgili "La Universitat del 2000".

IR 8/45 El dia 18 de gener la vice-rectora de Recerca i Serveis assistí, a la
Universitat Politècnica de Catalunya, a una sessió informativa sobre el
programa ALFA (Amèrica Llatina Formació Acadèmica).

IR 9/45 El dia 19 de gener el rector s'entrevistà amb el Comissionat per a
Universitats i Recerca, Dr. Josep Laporte.

IR 1/46 El dia 20 de gener el rector assistí a l'acte de lliurament dels Premis
Sagessa 1994, instaurats per reconèixer i premiar la investigació, el rigor
científic i l'aplicació de mètodes d'optimització del treball a persones que
traballin o hagin treballat en qualsevol dels centres del Grup SAGESSA.

IR 2/46 Dels dies 21 a 26 de gener tingué lloc la campanya electoral del candidat
a rector de la Universitat Rovira i Virgili.



IR 3/46 El dia 27 de gener se celebrà l'elecció de rector. El candidat, Dr. Joan
Martí, fou elegit rector per una àmplia majoria. De 144 claustrals hi
assistiren 134 amb el següent resultat: 94 vots a favor, 25 vots en contra i
15 vots en blanc.

IR 4/46 El dia 31 de gener el vice-rector de Docència i Accés assistí a una reunió
de la Subcomissió de Ciències Experimentals i de la Salut, del Consejo
de Universidades, en la qual es tractà la problemàtica de la formació dels
estudiants de Medicina a l'Estat espanyol.

IR 5/46 El dia 7 de febrer el rector assistí a una reunió de la Subcomissió
d'Avaluació d'Humanitats per tal d'examinar i debatre el Projecte de
Catàleg d'Àrees de Coneixement.

IR 6/46 El dia 9 de febrer el rector saludà els diferents presidents dels consells
socials de les universitats catalanes, que estaven reunits a la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut

IR 7/46 El dia 10 de febrer el rector assistí a un sopar d'homentge al Sr. Josep M.
Recasens i Comes, ex-alcalde de Tarragona.

IR 8/46 El dilluns 13 de febrer el Dr. Joan Martí prengué possessió del seu càrrec
com a rector de la Universitat Rovira i Virgili.

IR 9/46 El dia 14 prengueren possessió els vice-rectors i el secretari general.

IR 10/46 El dia 15 de febrer la vice-rectora d'Estudiants i Extensió Universitària,
Dra. Carme Borbonès, assistí a la presentació del llibre Concilis
provincials tarraconenses.

IR 11/46 El dia 16 de febrer el rector assistirà a l'acte de lliurament del Premi
DOW 1994 a la Sra. Montserrat Rovira i Bru.

IR 12/46 El dia 16 de febrer se celebrà l'acte de lliurament del I Premi Hoechst
d'Investigació Biomèdica. El premi ha estat atorgat ex-aequo a dos
equips d'investigació: el dirigit pel professor Jordi Salas i el dirigit per la
professora Rosa Solà.
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ACORDS DE LA COMISSIÓ GESTORA

ACORD 1/40, de 10 i 11 d'octubre de 1994 , pel qual s'aprova el calendari
d'aplicació dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili.

ANNEX
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ACORD 2/40, de 10 i 11 d'octubre de 1993, pel qual s'aprova la modificació de
l'article 1.1 de la Normativa de permanència de l'alumnat pel que fa als requisits
d'accés als segons cicles, en els termes següents:

1.1 Aquesta normativa s'aplica a l'alumnat d'ensenyaments oficials de primer cicle,
sols segons cicle i el que accedeix al segon cicle d'ensenyaments de primer i segon
cicle que segueixi plans d'estudi elaborats d'acord amb el Reial decret 1497/87,
sobre directrius generals comunes de plans d'estudi dels títols universitaris, i els
corresponents reials decrets de directrius generals pròpies de cada titulació. També
s'aplicarà als estudiants d'ensenyaments conduents a títols propis que presenten
una durada o configuració cíclica similar a les anteriors.
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ACORD 3/40, de 10 i 11 d'o'ctubre de 1994, pel qual s'aproven els programes de
necessitats dels centres següents: Escola Universitària d'Infermeria, Facultat de
Ciències de l'Educació i Psicologia i Facultat de Lletres.

ANNEX

MTRE: ESCOIA UHTVERSITMUA D'INFERMERIA PROPOSTA DE PROGRAMA
JULIOL 1994
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CENTRE: FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
I PSICOLOGIA

PROPOSTA DE PROCRAMA
JUUOL 94

FULL2

NOMBRE TOTAL D'ALUMNES (1): 1.23S
NOMBRE TOTAL DE PROFESSORS: 72

TORN MAJORITARI: 100%
NOMBRE DEPARTAMENTS:2

( I ) DEMANDA POTENCIAL D'ALUMNES

B1BLIO.

DIRECCIÓ

VARIS

Blioteca • ( )
Sala d'Estudis«

Direccio/Deganm
Seo/Cap Est/Vice-deg
Administració
Arxiu
Sala Reunions

Bar Menjador*
Delegació d'Alumnes*
Delegació PAS*
Copisl/Coorjcrat*
Magatzems*
Magatzems
Sanitaris
Subtotal
Accessos i Circulac.
T. Sup. Construïda

(2)

1
1+3

2
1

30
IS

15
15

(738)
(305)

(1.043)
30
60
40
50
30

210 m2

(348)
(30)
(15)
(80)
(40)
80mJ

196m2

4.581m2

l.374m2

5.955m1

(E) 10% Tom Mai. (124 us) (M) omVus
(E) 15% Tom Mai. (185 us) (M) 1.65m2/us
(E) Resultant: 1.043 : 1.235 = 0.85 mVus

(•) 4 adm/centre (M) 10m: /us

(OBS) Inclosos espais d'espais d'espera
(E) 10% T. Mai.-fProf (131 us.) (M) 2.65m2/us

(E) 100%T.Ma}+Prof(1.307u)(M)0.15mVus
(OBS) Incloint serveis comuns (*):6.397m2

30% SUBTOTAL
(OBS) Incloint serveis comuns (*): 8.3 16m2

(.._..) ESPAIS COMUNS CONJUNTAMENT AMB FACULTAT (E) Resulunu 8.316 :1.235 - 6.73m2/il.
DE CIÈNCIES JURÍDIQUES IINFERMERIA

( ) INCLÒS A L'ARXIU GENERAL DE LA UR V

(OBS) EL PROGRAMA DEL CENTRE PREVEU LA DEMANDA D'UN ESPAI POL1ESPORTIU COBERT I ESPAI ESTERIOR
ESPORTIU COMPLEMENTARI (SERVEIS CENTRALS URV)
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ACORD 4/40, de 10 i 11 d'octubre de 1994 , pel qual s'aprova soUicitar al
Consejo de Universidades la modificado de l'actual Pla d'estudis d'Enginyeria
Química, per tal d'eliminar-ne tots els prerequisits.

ACORD 5/40, de 10 i 11 d'octubre de 1994, pel qual s'aprova sol·licitar al
Consejo de Universidades l'eliminació dels prerequisits establerts al Pla d'estudis
d'Infermeria, exceptuant els que fan referència a les assignatures que incloguin
nivells, que són els següents:

- Infermeria Médico-quirúrgica de l'Adult
- Farmacologia
- Dietètica
- Infermeria Comunitària

ACORD 6/40, de 10 i 11 d'octubre de 1994, pel qual s'aproven les beques de
col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili i la seva distribució per centres, així
com el canvi de concepte dels becaris d'aules d'informàtica, que es trasformen en
becaris d'atenció a la comunitat universitària.

ANNEX

RESUM DE LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ DE LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

(CONVOCATÒRIA DE 5 DE SETEMBRE DE 1994)

DENOM. N. CARACTERÍST.

B. Treball 1 Ubicada a l'edifici
PI. Imperial Tàrraco

IMPORT

45.000 PTA
mensuals

DURADA

20 h.setm.
octVjuny

Depèn del Vice-rectorat de Docència
Dependència funcional:
(Servei de Gestió Acadèmica)
S'ocupa de gestionar la Borsa de Treball
(atenció als alumnes, gestions amb organismes
públics i empreses privades...)

B. d'atenció 10 Ubicades a cada centre 45.000 PTA 20 h. setm.
la comunitat mensuals
universitària Depenen del Vice-rectorat

de Docència
Dependència funcional:
(deganat o direcció de cada centre

. i Servei de Gestió Acadèmica)
S'ocuparan de tasques diverses:
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donar assessorament sobre temes
informàtics als alumnes que ho sol·licitin
(estaran ubicats a les aules d'informàtica de cada centre),
donar informació sobre el Servei
d'esports, la Borsa de Treball, afers d'estudiants...

B.decol.l. 28 Ub. a la biblioteca 35.000 PTA 15 h. setm.
en Bibl. de cada centre mensuals oct./juny

Depenen del Vice-rectorat de Docència
Dependència funcional: (Servei de Biblioteques)
S'ocupen de tasques d'ordenació de fons
bibliogràfics i atenció
al públic en les diferents biblioteques.

Sv. d'Esp. 3 Ubicades a l'edifici de la 45.000 PTA 20 h. setm.
PI. Imperial Tàrraco mensuals octm/juny

Depenen del Vice-rectorat de Docència
Dependència funcional: (Servei d'Afers Generals)
S'ocupen de l'organització i gestió de les diferents
activitats esportives i campionats que tenen lloc a la URV

DISTRIBUCIÓ DE LES BEQUES PER CENTRES

Les beques de col·laboració estan considerades com a serveis centrals i no depenen
de les facultats de Lletres i Química, malgrat que hi estan ublicades.

CENTRE INFORM. CURS 93-94 BACU
CURS 94-95

ECONÒMIQUES 1 1
EDUC. IPSICOL. 1 1
JURÍDIQUES O 1
ENOLOGIA 1 1
ETSE 2 2
INFERMERIA 1 1
LLETRES I
QUÍMICA 2 2
MEDICINA 1 1

El total de beques es manté inalterat, encara que es produeix una redistribució. En el
cas de les beques de Biblioteca (un total de 28), es produeix una redistribució entre
els centres i, a més, es dota els serveis centrals de la Biblioteca (adquisicions i
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catalogacions) d'un becari. D'altra banda, es canvia el concepte dels becaris d'aules
d'informàtica, que es transformen en becaris d'atenció a la comunitat universitària
(BACU) buscant una major funcionalitat de les tasques que han de realitzar.

ACORD 7/40, de 10 i 11 d'octubre de 1994, pel qual s'aproven els criteris de
priorització de beques per a la convocatòria de les beques FI/FIAP 94, de la
Direcció General de Recerca.

ANNEX

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE BEQUES

a) Les notes mitjanes ponderades es calculen segons la següent fórmula:

1/2 (nota de l'alumne + nota de l'alumne)
mitjana, d'enseny.

Es tenen en compte les convocatòries exhaurides, segons consten en l'expedient
acadèmic de l'alumne.

b) S'ha d'afegir 1 punt a la nota ponderada, si el director de la beca està inclòs dins
d'un projecte de recerca finançat (DGICYT, FIS, QF etc.).

c) Només es considera un candidat per cada director de beca.

d) Al llistat resultant, se li aplicarà la fórmula correctiva següent:

x= nb * ND
0,4 * nd

essent:
• x: número d'ordre al llistat definitiu.
• nb: número d'ordre de l'alumne al seu departament.
• ND: nombre de doctors del departament que en té més.
• 0,4 correspon al tant per cent màxim de becaris que pot rebre un mateix

departament, segons s'explica al paràgraf següent.
• nd: nombre de doctors del departament a què pertany el candidat.

En cap cas el departament amb major nombre de doctors podrà obtenir més del 40%
del nombre de becaris.

Si apareixen decimals en el moment d'aplicar la fórmula, fins a 0,5 es descomptarà
per defecte i des de 0,5 s'augmentarà per excés.
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e) S'elaborarà un llistat únic per any. Una vegada hagi estat resolta la convocatòria
per qualsevol dels dos organismes convocants (MEC i DGU), immediatament es
comunicarà a l'altre perquè prescindeixi del beneficiaris.

f) Sempre que dos alumnes presentin la mateixa qualificació total es prioritzarà
aquell que presenti un major nombre d'excellents i matrícules d'honor.

ACORD 8/40, de 10 i 11 d'octubre de 1994, pel qual s'aprova la proposta de taxes
per a serveis de biblioteca a membres de la comunitat universitària.

ANNEX

PROPOSTA DE TAXES PER A SERVEIS DE BIBLIOTECA
A MEMBRES DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SERVEI DE BIBLIOTECA

MONOGRAFIES DEMANADES A ALTRES CENTRES

(Ubicació del centre)
Espanya
França
Gran Bretanya
OCLC

1993
550
1.600
3.500

1994
800
1.800
3.500
4.500

Altres països: Segons despeses generades + 15% de serveis
SUPLEMENT USUARIS EXTRAUNIVERSITARIS: 1.000 PTA

REPRODUCCIÓ D'ARTICLES DE PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES
(Ubicació)
ESPANYA. 10 pàg. inicials
- blocs addicionals 10 pàg.
FRANÇA. 10 pàg. inicials
- blocs addicionals 10 pàg.
GRAN BRETANYA. 10 pàg.
- blocs addicionals 10 pàg.

1993
450
50/pàg.
1100
75/pàg.
1.800
100/pàg.

1994
600
300
1.300
750
1.800
1.100
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OCLC. 10 pàg. inicials
- blocs addicionals 10 pàg.

2.000
1.000

SERVEIS DE FAX I ALTRES PROVEÏDORS: Despeses generades + 15 %
de despesa administrativa.
SUPLEMENT USUARIS EXTRAUNIVERSITARIS: 1.000 PTA.

FONS PROPI SERVIT A PETICIONS EXTERNES
(Material)
MONOGRAFIA

ARTICLES

MICROFILM

(Destinació)
ESPANYA
EUROPA
USA
ESPANYA
Correu
CATALUNYA
Fax

1993
425
500
1000
35/pàg

100/pàg

30/pàg

1994
500
3000
4500
450: 10 pàg.
300: bloc add.
120/pàg

50/pàg
Altres materials i/o altres destinacions segons valoració de cost.

CONSULTES DE CD-ROM I OBTENCIÓ DE
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
Acció

CONSULTA EN AUTOSERVEI I 50
REFERÈNCIES EN PAPER O 100
EN DISQUET
Referències extres en paper
Referències extres en disquet
CONSULTA ASSISTIDA PER
PERSONAL DE LA BIBLIOTECA
REFERENCIES EN PAPER O 100
EN DISQUET

Membres
URV
Gratuït

10 PTA/pàg.
5 PTA/unitat
500
I 50

Usuaris
externs
1.000

200 PTA/pàg
10 PTA/unitat
2.000

TELEDOCUMENTACIO: Segons cost del servei amb increment
del 15%
SUPLEMENT USUARIS EXTERNS: 1.000 PTA

NORMES GENERALS DE LES TAXES
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1. Els materials i serveis no mencionats (tesis doctorals, patents, etc.) es tarifaran
segons el cost, amb un increment del 15 % en concepte de gestió administrativa.

2. Quan el cost del centre proveïdor dels materials i els serveis no mencionats
superi la taxa establerta, es notificarà a la Comissió Econòmica corresponent
aquesta anomalia i es demanarà una actualització provisional de les tarifes, per no
carregar a la Universitat amb un dèficit pressupostari imprevist.

ACORD 9/40, de 10 i 11 d'octubre de 1994, pel qual s'aprova la proposta de
preus dels cursos del Servei Lingüístic per al curs 1994-95.

ANNEX

Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili
Cursos de català 1994-1995

Període de matrícula: 3-19 d'octubre
Inici del curs: 24 d'octubre
Horari de matrícula: matí: de dilluns a divendres, de 10 a 13h

tarda: dilluns, dimarts i dijous, de 16.30 a 18.30h

Cursos: Nivell A (Tarragona)
Nivell B (Tarragona)
Nivell C matí (Tarragona)
Nivell C (Tarragona i Reus)
Nivell D (Tarragona i Reus)
Nivell K (Tarragona)

Durada: 90 hores
Horari: de 18 a 20h o de 19 a 21h (matí: 11-13H)

dilluns i dimecres, o dimarts i dijous

Preus (provisionals): 17.000 PTA (alumnes interns)
24.000 PTA (alumnes externs)
400 PTA (prova d'accés)

CURSOS DE CATALÀ 1994-95

Nivell Horari Professorat

Nivell A dimarts i dijous 19-21 Teresa Morales
Nivell B dilluns i dimecres 17-19 Jordi de Bofarull
Nivell C dimecres i dijous 9-11 Carme Monegal
Nivell C dilluns i dimecres 19-21 Marcel Banús
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Nivell C
Nivell C
Nivell C (Reus)
Nivell D (Reus)
Nivell D
Nivell D

dimarts i dijous 18-20
dimarts i dijous 19-21
dimarts i dijous 19-21
dimarts i dijous 19-21
dilluns i dimecres 19-21
dimarts i dqous 19-21

Jaume Aymi
Maribel Sanchez

Magda Alberich
M. Reina Forès

Adela Nolla

Tots els cursos tenen una durada de 90 hores

Àrea d'Idiomes Moderns

Calendari de matricules

Del 19 al 22 de setembre: -Matrícula per a antics alumnes de
qualsevol idoma i nivell.

-Matricula de nous alumnes de Ir curs de
qualsevol idioma.

Del 26 de setembre al 7 d'octubre: -Matrícula per a alumnes de
nou ingrés.

HORARI DE MATRÍCULA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Matí: de dilluns a divendres, de 10 a 13h
Tarda: dilluns, dimarts i dijous, de 16.30 a 18.30h

PREU DE LA MATRÍCULA (provisional^

no universitaris

Cursos ordinaris
Cursos extraordinaris
Imprès
Prova de nivell

43 200 PTA
27 600 PTA

300 PTA
1.000 PTA

membres URV

36 000 PTA
23 000 PTA

300 PTA
1.000 PTA

PROPOSTA D'HORARI CURS 1994-95

IDIOMA

ANGLES I

Dies/hores

dt 18-19
dj 18-20
dt21-22
dj 20-22

Professor/a

E. Castro

A.M. Rodríguez
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ANGLES II

ANGLÈS III

ANGLÈS TÈCNIC m

ANGLÈS IV

ANGLÈS V

ANGLÈS CONVERSA
MITJÀ

ALEMANY I

dl 19-20
de 19-21
dt 19-21
dj 19-20

dl 19-21
de 20-21
dt 19-21
dj 19-20

dl-dc-dj 18-19

dt 20-21
dj 19-21
dl-dc 8:30-10
dt 18-20
dj 18-19
dl 18-19
de 18-20
dl-dc-dj 19-20

dl-dc-dj 21-22
dt 19-21
dj 20-21

dt-dj 8:30-10
dl 18-19
de 18-20
dl 19-21
de 20-21
dl-dc-dj 20-21

dtl7-18
dj 17-19
dl-dc-dv 20-21

ANGLÈS VI PROFICIENCY dl-dc-dv 21 -22

dt-dj 20-21

dt 19-21
dj 20-21

J. Salazar

J. Cuevas

A. Canela

A.M. Rodríguez

A. Thorsson

A. Canela

J. Bates
A. Canela

E. Castro

A. Thorsson

A. Thorsson
E. Castro

J. Bates
A. Canela

E. Castro

A. Thorsson

D. Collemir

LCarr

LCarr

I. Apetz
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ALEMANY 11

ALEMANY 111

ALEMANY IV

ALEMANY
USOS ACADÈMICS
NIVELL IV-V

FRANCÈS I

FRANCÈS II

ITALIÀ I

ITALIÀ II

ITALIÀ IV

dl 19-21
de 20-21

dl 18-19
de 18-20

dt 18-19
dj 18-20

dv 17-19

dt 19-21
dj 19-20

dt 19-21
dl 19-20

dl 19-20
dj 19-21

dl 18-19
de 19-20

dl 17-18
dj 17-19

I. Apetz

I. Apetz

I. Apetz

I. Apetz

U. Vallés

J. Verrier

C. Vergari

C. Vergari

C. Vergari

ITALIÀ CONVERSA dl-dc 20-21 C. Vergari

Tots el cursos tenen una durada de 100 hores, excepte l'Anglès conversa mitjà".
l'Alemany usos acadèmics i l'Italià conversa, que tenen una durada de 40 hores.

ACORD JO/40, de 10 i 11 d'octubre de 1994 pel qual s'aprova ratificar els
acords presos per la Subcomissió de Personal, en la seva sessió núm. W, del dia 29
de setembre de 1994.

ANNEX

SUBCOMISSIÓ DE PERSONAL

Ressolucions places professors
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N.
59
84
132
248

271
272
319
330
365
521

Tipus
TUi (TC)
TUi (TC)
TUi (TC)
TEUi (TC)

269 TUi (TC)

TEUi (TC)
TUi (TC)
TEUi (TC)
TEUi (TC)
TEUi (TC)
TEUi (TC)

Àrea
Arqueologia
Filologia Anglesa
Psicobiologia
Tecnologia Electrònica

Estadística i Invest.
Operat.
Biologia Vegetal
Enginyeria Química
Matemàtica Aplicada
Express. Gràfica en l'Eng.
Nutrició i Bromatologia
Organització d'Empreses

Acord
Ricardo Mar Medina
Anthony Pym
M. Teresa Colomina Fosch
Nicolau Cañellas Alberich
Es proposa el Sr. Alfonso
Romero Nevado per ocupar la
plaça que deixa vacant el Sr.
Cañellas, d'acord amb la clàusula
de resultes.
Deserta

Paloma Sánchez-Casas Padilla
lonasis Katakis
Carles Barberà Escoi
Genaro González Baixauli
José Manuel Guillamon Navarro
Mario Alias Oliva

556
642

643
658
672
674
678
679
680
690
691

TUi (TC)
TEUi (TC)

TEUi (TP)
TUi (TC)
TEUi (TC)
TEUi (TC)
TUi (TC)
TUi (TC)
TUi (TC)
TEUi (TC)
TEUi (TC)

Hist, del Dret i les Institue.
Dret Civil

Fisioteràpia
Psicologia Bàsica
Tecnologia Electrònica
Eng. de Sistem. i Automat.
Enginyeria Química
Enginyeria Química
Enginyeria Química
Medi.prevent. i Salut Pubi.
Ciències Morfològiques

(continuà)
Antoni M. Jordà Fernández
Esteve Bosch Capdevila
Es proposa la Sra. Reyes Barrada
Orellana per ocupar la plaça que
deixa vacant el Sr. Bosch,
d'acord amb la clàusula de
resultes.
Montserrat Riera Torruella
Rosa M. Sánchez-Casas Padilla
Jesús Brezmes Llecha
Ramón Ley va Grasa
Vassilios S. Vissiliadis
Joan Herrero Sabartes
Lourdes F. Vega
Jordi Batlle Nadal
M. Àngel Lanuza Escolano
Es proposa la Sra. Neus García
Sancho per ocupar la plaça que
deixa vacant el Sr. Lanuza,
d'acord amb la clàusula de
resultes.
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698 TEUi (TP) Cirurgia

701 TUi (TC)

702 TUi (TC)

703 TUi (TC)

704 TUi (TC)

705 TEUi (TC)
706 TEUi (TC)

715 TEUi (TC)
246 TEUi (TC)
318 TEUi (TC)
673 TEUi (TC)
677 TUi (TC)

Comercial, i invest.
mercats
Econ. Financera
Comptab.
Econ. Financera i
Comptab.
Fonaments Anàl is i
Econòm.
Organització d'Empreses
Econ. Financera i
Comptab.
Enginyeria Mecànica
Tecnologia Electrònica
Matemàtica Aplicada
Eng. de Sistem. i Automat.
Enginyeria Química

Rodrigo Miralles Marrero
Es proposa el Sr. Antonio Ruiz
Guillén per ocupar la plaça que
deixa vacant el Sr. Miralles,
d'acord amb la clàusula de
resultes.
Sense cadidats

i M. Victòria Sánchez Rebull

i Sense cadidats

Deserta

Antoni Vidal i Suñé
M. Glòria Barberà i Mariné

Silvia de la Flor López
José Luís Ramírez Falo
Antonio Garijo Real
Feo. Javier Cálvente Calvo
Francese Medina Cabello

Vist l'informe del Consell de Departament de Medicina i Cirurgia de data 22-9-94,
es proposa declarar deserta la plaça num. 9407-714 d'Ajudant LRU de l'àrea de
Fisioteràpia. En tot cas, es proposa que es transformi la plaça en beca.

Convocatòria beques URV

S'aprova la següent relació de beques URV per a la formació de professorat:

Departament de Dret
6 beques (a càrrec de 4 places d'ajudant de nova creació 94-95)
Departament d'Enginyeria Química
4 beques (a càrrec de 4 places d'Ajudant de nova creació 94-95)
Departament d'Enginyeria Elèctrica i Mecànica
3 beques (a càrrec de dotació de nous ensenyaments. 2 ajudants de Màquines i
Motors)
Departament de Gestió d'Empreses i Economia
5 beques (a càrrec de diferents places vacants del Departament)
Departament d'Enginyeria Informàtica
2 beques (a càrrec d'una vacant de CU d'Arquitectura i Tecnoioga
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
5 beques
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Informe sobre el procés d'elaboració de plantilles de professorat

El president de la Subcomissió, el Dr. Lluís Aróla, informa a la resta dels membres
sobre la tasca d'elaboració de les plantilles de professorat, que s'han enviat als
centres i departaments per tal que les corresponents juntes hi donin el vist-i-plau.

Assumptes de tràmit

a) S'acorda aprovar amb efecte d'l d'octubre de 1994 que la plaça d'ajudant
ocupada pel Sr. José Manuel Guillamón Navarro, que ha guanyat la plaça de TEUi
de Nutrició i Bromatologia, es transformi en una de TEUi de l'àrea de
Microbiologia, que serà ocupada per la Sra. Josepa Gené Díaz.

b) S'acorda aprovar la proposta del Departament de Psicologia de passar la
professora Inés Tomàs Alabart de TEUi a TUi, atès que ja ha aconseguit el títol de
doctor.

c) S'acorda aprovar la proposta del Departament d'Enginyeria Informàtica de
passar el Sr. Domènec Puig Valls d'ajudant LRU a TEUi, atès que en el concurs de
juliol de 1993 va quedar segon en l'ordre de prelació d'una plaça de característiques
similars.

d) S'acorda aprovar el canvi de departament del professor Salvador Guardiola Sala
i de la plaça que ocupa, associat A, que actualment pertany al Departament de
Bioquímica i Biotecnologia, per al d'Enginyeria Química, atès que l'àrea de
coneixement a la qual pertany és la de Tecnologia dels Aliments, pròpia del
Departament d'Enginyeria Química. Així mateix, s'acorda aprovar la proposta del
Departament per renovar el contracte del professor Salvador Guardiola Sala.

ASSUMPTES DE TRÀMIT

AT 1/40 Aprovar la signatura d'un conveni entre el Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, per a la
realització d'unes excavacions arqueològiques a la Casa Canals de
Tarragona.

AT 2/40 Aprovar la contractació del Dr. Lluís Mallart i Guimerà com a professor
visitant, de I'l d'octubre de 1994 al 30 de setembre de 1995, prorrogable
per un any més. amb un ajut econòmic del Comissionat per a Universitats
i Recerca, per al curs 1994-95, i l'assumpció per part de la URV de la
diferència de les retribucions que rebia fins ara.
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AT 3/40 Aprovar l'assignació al Dr. Camilo Prado Freire, per al curs 199-95, de
les retribucions corresponents a un catedràtic d'universitat, més 4 milions
de pessetes anuals, que provenen de la subvenció de la Fundació Reddis.

AT 4/40 Admetre a tràmit el recurs presentat pel senyor Colomán Navarro Cañete.

AT 5/40 Aprovar la sol·licitud de pròrroga de comissió de serveis de la Dra. Anà
López Puig per al curs 1994-95, de la Universitat Rovira i Virgili a la
Universitat de Granada, amb càrrec a aquesta última.

AT 6/40 Aprovar la sol·licitud de comissió de serveis del senyor José Ignacio
Allué Núñez, de la Universitat Rovira i Virgili a la Universitat de
Granada, amb càrrec a aquesta última.

AT 7/40 Aprovar les modificacions del pressupost de la Universitat Rovira i
Virgili per al 1993.

ANNEX

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DE LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 1993

1) Transferències de l'Estat
1.1. Subvenció del Ministeri d'Educació i Ciència corresponent a subvencions per a
escoles esportives i equips federats universitaris.

Dotació: 957.775 PTA
Aplicació pressupostària: Capitol II
Centre de cost: Servei d'Esports.

1.2. Subvenció del Ministeri d'Educació i Ciència corresponent a subvencions per
atendre programes d'escoles esportives.

Dotació: 957.775 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol II
Centre de cost: Servei d'Esports

2) Subvencions d'altres administracions públiques
2.1. Subvenció de la Diputació

Dotació: 25.224.351 PTA
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Aplicació pressupostària: Capítol II 2.000.000 PTA
Capítol IV 6.662.099 PTA
Capítol VI 16.562.252 PTA

segons la distribució aprovada per la Comissió Gestora el 15 de novembre de 1993.
Centre de cost: Serveis Centrals

3) Transferències de recerca
3.1. Subvenció concedida pel Ministeri d'Educació i Ciència per a la incorporació de
doctors i tecnòlegs a grups d'investigació a l'Estat espanyol.

Dotació: 2.085.000 PTA
Aplicació pressupostària: Capitol I
Centre de cost: Departament de Bioquímica i Biotecnologia

3.2, Subveció concedida pel Ministeri d'Educació i Ciència per a les accions
integrades hispano-franceses per a l'any 1994. Resolució 1 /12/93

Dotació: 616.000 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol VI
Centre de cost:Departament de Química

4) Transferències d'altres ens públics
4.1 Junta de Castella i Lleó, Liquidació subvenció excavacions
arqueopaleontològiques a la serra d'Atapuerca (Burgos). Ordre de 25/02/92.

Dotació: 2.160.000 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol VI
Centre de cost: Departament d'Història i Geografia

5) Románente de tresoreria
5.1 Romanent de tresoreria. Liquidació pressupost any 1992.

Dotació; 489.929,667 PTA

- 203.122.147 PTA. Per despeses generals
- 282.770.321 PTA. Per despeses compromeses i/o despeses amb finançament
finalista.
Aplicació pressupostària:Capítol II i VI.

AT 8/40 Aprovar els criteris per tal de poder oferir com a assignatures passarel·les
per accedir al 2n cicle de la llicenciatura de Pedagogia, en aplicació del
que s'indica a l'OM de 10 de desembre de 1993:
1. Ésser cursades com a optatives o crèdits de lliure elecció pels
estudiants de Magisteri aquest curs 1994-95 les assignatures esmentades
en la dita OM.
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2. Ésser cursades com a extracurriculars per aquelles persones que han
finalitzat els estudis tal com indica l'OM.
3. Totes aquestes assignatures s'ofereixen aquest curs com a obligatòries
a la llicenciatura de Pedagogia, però la seva valoració en crèdits dóna un
total superior al que indica l'esmentada OM, per la qual cosa s'aprova
que:
a) Els diplomats que estiguin en possessió del títol de Mestre podran
convalidar l'assignatura Antropologia de l'Educació (4,5 crèdits) i hauran
de cursar les assignatures Bases Metodològiques de la Investigació
Educativa (9 crèdits), Organització i Gestió de Centres Educatius (9
crèdits) i Processos Psicològics Bàsics (6 crèdits)
b) Els alumnes que estiguin cursant ara l'ensenyament de Mestres poden
cursar-les com a optatives i de lliure elecció atenent-se a la normativa que
en aquests casos marca la Universitat Rovira i Virgili.
c) S'obre un període de presentació de sol·licituds, amb el benentès que
només s'oferiran 10 places a les quals s'accedirà per un procés de
selecció.

AT 9/40 Aprovar, a proposta de la Junta de la Facultat de Química, per als
alumnes que estiguin en possessió del títol d'Enginyer Tècnic en Química
Industrial i vulguin accedir a la llicenciatura en Química, la distribució
dels crèdits següents:

- Bioquímica: 9 crèdits
(Bioquímica)

- Enlace Químico y Estructura de la Materia : 4,5 crèdits
(Enllaç Químic)

- Técnicas Instrumentales: 4,5 crèdits
(Química Analítica)

- Química Inorgànica: 4,5 crèdits
(Química Inorgànica II)

ACORD 1/41, de 24 d'octubre de 1994, pel qual s'aprova el projecte de
Normativa general d'elecció dels òrgans de govern de la Universitat Rovira i Virgili

ANNEX

PROJECTE DE NORMATIVA GENERAL D'ELECCIÓ DELS
ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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TÍTOL PRELIMINAR

Article 1
1. La present normativa és d'aplicació:
a) A les eleccions de membres dels òrgans col·legiats de govern de la Universitat
Rovira i Virgili: Claustre Universitari, Junta de Govern, juntes de centre i consells
de departament i d'institut.
b) A l'elecció, en el si de l'òrgan col·legiat corresponent, dels òrgans unipersonals de
govern: rector/a, degà/anà i director/a de centre, i director/a de departament i
d'institut.

TÍTOL PRIMER
Disposicions per a les eleccions per sufragi universal directe

Capítol I
Dret de sufragi actiu

Article 2
1. El dret de sufragi actiu correspon a l'alumnat, d'acord amb l'article 111 dels
Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, al personal acadèmic, d'acord amb
l'article 120 dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, i al personal
d'administració i serveis, d'acord amb l'article 146 dels Estatuts de la Universitat
Rovira i Virgili, que no es trobi comprès en cap dels supòsits a què fa referència
l'article següent.
2. Per exercir el dret de sufragi actiu és indispensable estar inscrit al cens electoral
corresponent, elaborat d'acord amb allò que estableix l'article 190 dels Estatuts de la
Universitat Rovira i Virgili.

Article 3
Estan mancades del dret de sufragi actiu aquelles persones que es trobin en
qualsevol dels supòsits que estableix l'article 3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general, en allò que els sigui d'aplicació.

Article 4
1. El dret de sufragi s'exerceix personalment en la circumscripció electoral en la
qual l'elector estigui inscrit i en la mesa que li correspongui, sense perjudici del que
es disposa en aquesta Normativa sobre el vot per correspondència.
2. Ningú pot votar més d'una vegada en les mateixes eleccions.

Capítol H
Dret de sufragi passiu

Article 5
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1. Són elegibles per formar part dels òrgans col·legiats de govern de la Universitat
Rovira i Virgili, d'acord amb el que estableixen els articles 43, 51, 55, 57, 59 i
concordants dels seus Estatuts, tot l'alumnat, el personal acadèmic i el personal
d'administració i serveis que no incorri en cap causa d'inelegibilitat.
2. Són causes d'inelegibilitat, a més de les previstes a l'article 6 de la Llei 5/1985,
les següents:
a) La suspensió temporal preventiva durant la tramitació d'un procediment judicial
0 disciplinari, amb un màxim de sis mesos.
b) La suspensió ferma per condemna criminal o sanció disciplinària, mentre durin
aquestes.
c) La comissió de serveis a una altra Administració pública durant el temps de
permanència en aquesta situació administrativa.
d) El gaudiment d'un any sabàtic o d'una llicència per realitzar estudis (de 3 a 12
mesos), en tota la seva durada.
e) Trobar-se en situació d'invalidesa provisional (a partir dels 18 mesos),
d'incapacitat laboral transitòria (de 3 a 18 mesos), o en situació equiparable.
3. Les. causes d'inelegibilitat sobrevingudes als representants escollits com a
membres d'òrgans col·legiats de govern seran causa de cessament des del moment
que es trobin en algunes d'aquestes circumstàncies.

Article 6
1. Són elegibles per formar part dels òrgans unipersonals de govern de la
Universitat Rovira i Virgili, en les condicions establertes pels articles 61, 67, 70, 74
1 concordants dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili:
a) Per al càrrec de rector/a, els catedràtics/ques d'universitat que presten servei a la
Universitat Rovira i Virgili a temps complet.
b) Per al càrrec de degà/anà o de director/a de centre, el professorat dels cossos
docents universitaris vinculat administrativament al centre corresponent, amb
dedicació a temps complet, que formi part de la junta del centre.
c) Per al càrrec de director/a de departament s'estableixen dues fases. En la primera,
l'elecció es produeix entre els catedràtics/ques d'universitat amb dedicació a temps
complet que pertanyin al departament. En cas que no hi hagi cap catedràtic/a
d'universitat candidat/a o que, havent-n'hi algun, no hagi obtingut el suport mínim
d'un terç dels membres del consell de departament, s'obre una segona fase en la qual
podrà ésser candidat/a qualsevol membre dels cossos docents universitaris amb
dedicació a temps complet que estigui amb possessió del títol de doctor. El suport
obtingut pels candidats/es ha d'estar degudament documentat.
d) Per al càrrec de director/a d'institut, el professorat doctor dels cossos docents
universitaris o el personal investigador que hi estigui adscrit, amb dedicació a temps
complet.
2. Són inelegibles per a aquests càrrecs unipersonals de govern els professors/es que
ocupin un altre càrrec unipersonal de govern de la Universitat Rovira i Virgili, o
que es trobin en qualsevol de les causes d'inelegibilitat de l'article anterior.
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3. Les causes inelegibilitat sobrevingudes als representants escollits com a membres
d'òrgans unipersonals de govern seran causa de cessament des del moment que es
trobin en algunes d'aquestes circumstàncies.

Article 7
La qualificació d'inelegible és procedent respecte d'aquells que incorrin en alguna
de les causes d'inelegibilitat susdites, el mateix dia de la presentació de la seva
candidatura, o després d'ésser presentada la candidatura fins al dia que se celebrin
les eleccions.

Article 8

Els professors/es emèrits/es podran exercir el seu dret de vot i ésser elegits com a
membres d'òrgans de govern col·legiats, mentre mantinguin una relació contractual
amb la Universitat Rovira i Virgili.

Capítol III
Sistema electoral

Article 9
1. Les eleccions de representants del personal acadèmic i del personal
d'administració i serveis es realitzaran pel sistema d'elecció majoritari i mitjançant
llistes obertes. També es realitzaran per aquest sistema les eleccions de
representants de l'alumnat al consell de departament i d'institut.
2. Les eleccions de representants de l'alumnat al Claustre Universitari, a la Junta de
Govern i a la junta de centre es realitzaran pel sistema d'elecció proporcional i de
majors restes, i mitjançant llistes tancades. Els llocs que pertoquen a cada llista
seran assignats als candidats/tes de la llista que hagin obtingut major nombre de
vots.

Article 10
1. Seran proclamats membres electes de l'òrgan col·legiat aquells candidats/tes que
obtinguin el major nombre de vots. En cas d'empat en el nombre de vots, el resultat
es decidirà per sorteig que haurà de realitzar la mesa en el mateix acte, excepte quan
es tracti de llistes tancades, en què prevaldrà l'ordre fixat a la llista.
2. En el cas de cessament d'un proclamat membre d'un òrgan col·legiat de la
Universitat Rovira i Virgili, aquest membre serà substituït pel següent més votat; si
existeix empat, s'haurà de decidir el resultat per sorteig. Quan es tracti de llistes
tancades, serà substituït pel següent en l'ordre fixat a la llista. A aquest efecte, les
meses electorals han d'estendre una acta en la qual figurin tots els candidats/tes amb
el nombre de vots obtinguts per cadascun. En tot cas, no podrà renovar-se l'òrgan
col·legiat en més d'un terç del nombre legal de membres de l'òrgan.
3. Es procedirà a convocar noves eleccions quan el nombre de membres de l'òrgan
col·legiat no excedeixi la meitat dels seus membres de dret.
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4. Quan no hagi estat elegida la totalitat del nombre legal de membres de l'òrgan
col·legiat, es procedirà a convocar eleccions parcials en el termini de 15 dies des de
la data del nomenament dels membres de l'òrgan que han estat escollits.

Article 11
1. L'òrgan col·legiat durà a terme la reunió constitutiva en el termini màxim de 10
dies des del nomenament dels candidats.
2. En la constitució de l'òrgan col·legiat per a l'elecció dels òrgans unipersonals serà
necessari que compareguin, en primera convocatòria, el president/a, el secretari/ària
i la majoria absoluta dels membres de dret de l'òrgan; i en segona convocatòria, que
es reunirà mitja hora després de la primera, serà suficient, a més del president/a i del
secretari/ària, la compareixença d'un terç dels membres de dret de l'òrgan.
3. Un cop constituït l'òrgan col·legiat, serà escollit com a òrgan unipersonal de
govern el candidat/a que obtingui majoria de vots. En cas d'empat en el nombre de
vots, caldrà repetir la votació entre elscandidats/tes que han obtingut el mateix
nombre de vots. Quan només hi hagi un candidat/a i no obtingui majoria de vots
positius respecte a vots negatius en la primera votació, es procedirà a convocar
novament eleccions.

Capítol IV
Administració electoral

Article 12
L'administració electoral ha de garantir la transparència i objectivitat del procés
electoral i el principi d'igualtat.

Article 13
1. No podran formar part de la Junta Electoral, de les comissions electorals ni de les
meses electorals els candidats/tes a membres dels òrgans unipersonals de govern.
2. No podran formar part de les meses electorals els candidats/es a òrgans
col·legiats de govern de la Universitat Rovira i Virgili.

Secció 1
Junta Electoral

Article 14
1. La Junta electoral estarà formada per:
a) El rector/a, o el vice-rector/a en qui delegui, que la presideix.
b) Dos representants del professorat, designats per la Junta de Govern.
c) Dos representants de l'alumnat, designats per la Junta de Govern.
d) Dos representants del personal d'administració i serveis, designats per la Junta de
Govern.
e) El secretari/ària general de la Universitat, que, alhora, actuarà com a
secretari/ària de la Junta.

36



2. Competeix a la Junta Electoral la interpretació d'aquesta Normativa, així com
l'organització, el control, la* proclamació dels resultats i la resolució de tots els
processos electorals de la Universitat Rovira i Virgili.

Secció 2
Comissions electorals

Article 15
1. Es constituirà una comissió electoral a cada centre de la Universitat Rovira i
Virgili,
2. Cada comissió electoral estarà formada per:
a) El degà/anà o el director/a de centre; o el vice-degà/ana o el subdirector/a en qui
delegui, que la presideix.
b) Un representant del professorat, designat per la junta de centre.
c) Un representant de l'alumnat, designat per la junta de centre.
d) Un representant del personal d'administració i serveis, designat per la junta de
centre.
e) El secretari/ària del centre, que, alhora, actuarà com a secretari/ària de la
comissió electoral.
3. Competeix a cada comissió electoral l'organització, el control i la proclamació
dels resultats dels processos electorals que afectin el centre i els departaments que
hi tinguin ubicada la seva direcció.

Secció 3
Meses electorals per a l'elecció de membres dels òrgans col·legiats de govern

Article 16
1. La mesa electoral està formada per un president i dos vocals, dels quals el més
jove actua com a secretari/ària.
2. El president i els vocals són designats per sorteig públic entre les persones
censados del mateix sector de la comunitat universitària. En el cas d'eleccions de
representants de l'alumnat, el president haurà d'ésser un membre del personal
acadèmic.
3. Es procedirà d'igual forma en el nomenament d'un suplent per a cadascun dels
membres de la mesa.
4. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris.
5. En els tres dies posteriors a la designació, aquesta serà notificada als interessats,
els quals disposaran d'un termini de cinc dies a partir de la data de notificació per
al·legar davant la Junta Electoral causa justificada i documentada que els impedeixi
l'acceptació del càrrec. La Junta Electoral resol en el termini de tres dies i
comunica, si s'escau, la substitució produïda al primer suplent i procedeix a la
designació d'un nou suplent.

Capítol V
Cens electoral
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Artide 17
1. El cens electoral conté la inscripció de tots aquells que reuneixen els requisits per
ésser elector i no es troben privats, definitivament o temporalment, del dret de
sufragi.
2. El cens electoral s'ordena per sectors de la comunitat universitària i per
circumscripcions electorals.
3. En el cens electoral s'inclourà, a més del nom i dels cognoms, el número del
document nacional d'identitat o, si de cas hi manca, del passaport.
4. El cens electoral serà aprovat per la Junta de Govern.

Article 18
1. Les llistes del cens electoral seran exposades públicament el mateix dia de la
convocatòria d'eleccions.
2. Dins el termini de cinc dies qualsevol persona pot presentar reclamació
administrativa davant de la Junta Electoral sobre la seva inclusió o exclusió en el
cens.
3. La Junta Electoral, d'acord amb el punt 4 de l'article 17 d'aquesta Normativa,
resol les reclamacions presentades i ordena les rectificacions pertinents, que
s'hauran de fer públiques en el termini de tres dies. Així mateix, notifica la resolució
adoptada a cadascun dels reclamants.

Capítol VI
Requisits generals de la convocatòria d'eleccions

Secció 1
Òrgans col·legiats de govern: Claustre Universitari, juntes de centre i consells
de departament i d'institut

Article 19
1. Les eleccions per a membres dels òrgans col·legiats de govern de la Universitat
Rovira i Virgili inclosos en aquesta secció, seran convocades pel president de
l'òrgan 30 dies abans de l'expiració del mandat de l'òrgan col·legiat, i se celebraran
abans de passats 40 dies des de la data de la convocatòria.
2. Les eleccions només es podran convocar i celebrar en període lectiu. A efecte de
terminis no computaran els períodes no lectius.
3. La convocatòria d'eleccions de representants de l'alumnat que no coincideixin
amb la renovació total de l'òrgan col·legiat es farà durant el primer trimestre del
curs acadèmic.
4. En coincidir l'expiració del mandat de l'òrgan col·legiat i de l'òrgan unipersonal
que el presideix, aquest convocarà les eleccions d'acord amb el punt primer d'aquest
article i, al mateix temps, convocarà l'elecció de l'òrgan unipersonal, que tindrà lloc
en la sessió constitutiva del nou òrgan col·legiat. Durant el temps que excedeixi del
seu mandat, actuarà en funcions.
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5. En cas que el président de l'òrgan es trobi en algun dels supòsits que recull
l'article 24 d'aquesta Normativa, la persona designada en el mateix article 24
esmentat procedirà, en el termini màxim de 5 dies, a convocar les eleccions per a
membres de l'òrgan col·legiat, i al mateix temps convocarà l'elecció de l'òrgan
unipersonal, la qual tindrà lloc en la sessió constitutiva del nou òrgan col·legiat.
Durant aquest temps aquesta persona actuarà en funcions.

Article 20
1. En produir-se la dimissió o renúncia en bloc de tots els membres de l'òrgan
col·legiat, el seu president procedirà, en el termini de 48 hores, a convocar noves
eleccions, que tindran lloc abans de passats 20 dies des de la data de la
convocatòria. Tots els terminis del procediment electoral quedaran reduïts a la
meitat dels previstos per al procediment ordinari.
2. En coincidir la dimissió o renúncia de l'òrgan col·legiat amb l'expiració del
mandat del degà/anà o director/a de centre, de departament i d'institut, aquest
supòsit es resoldrà d'acord amb el que s'estableix a l'article 19.5. En el cas de
coincidir amb la dimissió, el cessament o altres circumstàncies que impedeixin la
reincorporació del degà/anà o director/a de centre, de departament i d'institut, el
rector/a, d'acord amb l'article 62.n) dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili,
nomenarà un suplent per tal que procedeixi a convocar les eleccions.

Secció 2
Òrgans col·legiats de govern: Junta de Govern

Article 21
1. El rector/a elegit pel Claustre Universitari, a l'efecte de constituir la nova Junta de
Govern, convocarà les eleccions dels membres previstos a l'article 51.2.e, f, g, h en
el termini màxim de 10 dies des del seu nomenament com a rector/a i se celebraran
abans de passats 30 dies des de la data de la convocatòria.
2. La convocatòria d'eleccions de representants de l'alumnat que no coincideixin
amb la renovació total de la Junta de Govern es farà durant el primer trimestre del
curs acadèmic.

Article 22
En produir-se la dimissió o renúncia en bloc de tots els membres de la Junta de
Govern, el rector/a procedirà, en el termini de 48 hores, a convocar noves eleccions,
que se celebraran abans de passats 20 dies des de la data de la convocatòria. Tots els
terminis del procediment electoral quedaran reduïts a la meitat dels previstos per al
procediment ordinari.

Secció 3
Òrgans unipersonals de govern

Article 23
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Les eleccions dels òrgans unipersonals de govern seran convocades pel càrrec
sortint o, si això no és possible, per les persones previstes a l'article següent, 30 dies
abans de l'expiració del seu mandat, i se celebraran abans de passats 40 dies des de
la data de la convocatòria.

Article 24
En produir-se la dimissió, cessament o altres circumstàncies de les previstes a
l'article 5 d'aquesta Normativa que impedeixin la reincorporació de l'òrgan
unipersonal de govern, el vice-rector/a més antic en el càrrec, el vice-degà/ana o
el/la vice-director/a de centre més antic en el càrrec, el professor/a dels cossos
docents universitaris de més edat del departament i de l'institut, segons que es tracti
de l'elecció del rector/a, degà/anà o director/a de centre, o director/a de departament
i d'institut, respectivament, es farà càrrec de la gestió de l'òrgan col·legiat i
convocarà, en el termini dels 2 dies hàbils següents, noves eleccions, que se
celebraran abans de passats 20 dies des de la data de la convocatòria. Els terminis
del procediment ordinari quedaran reduïts a la meitat. En cas de no existir el
substitut corresponent, el suplent serà el professor/a dels cossos docents
universitaris més antic a la Universitat Rovira i Virgili.

Secció 4
De l'elecció de rector/a

Article 25
1. El rector/a sortint convocarà el Claustre Universitari i presidirà la Mesa del
Claustre, que estarà integrada pel la secretari/ària general, un membre del personal
acadèmic, un estudiant i un membre del personal d'administració i serveis escollits
per sorteig.
2. En cas que algun dels membres nats de la Mesa es presenti a l'elecció, serà
substituït respectivament per un vice-rector/a.
3. Finalitzada la votació, la Mesa del Claustre farà immediatament el recompte de
vots i farà públic el resultat. El candidat/a que obtingui majoria de vots serà
proclamat rector/a electe/a. En cas d'empat en el nombre de vots, es repetirà tot
seguit la votació entre els candidats/es que han obtingut el mateix nombre de vots.
Quan només hi hagi un candidat/a i no obtingui majoria de vots positius respecte a
vots negatius en la primera votació, es procedirà a convocar novament eleccions.

Secció 5
De l'elecció del degà/anà i director/a de centre i del director/a de departament i
d'institut.

Article 26
1. El degà/anà o director/a de centre, o el director/a de departament i d'institut,
sortint convocarà el nou òrgan col·legiat, el qual, en la seva sessió constitutiva,
elegirà l'òrgan unipersonal de govern. Aquesta sessió estarà presidida per una mesa
integrada pel degà/anà o director/a de centre sortint, o pel director/a de departament
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i d'institut sortint, que la presidirà; pel secretari/ària de centre, departament o
institut; pel membre del personal acadèmic més jove, per l'estudiant més jove i pel
membre del personal d'administració i serveis de més edat.
2. En el supòsit que algun dels membres nats de la Mesa es presenti a l'elecció, serà
substituït per un vice-degà/ana o un vice-director/a de centre, o el professor/a dels
cossos docents universitaris de més edat del departament i de l'institut, segons que
es tracti de l'elecció de degà/anà o director/a de centre, o director/a de departament i
d'institut, respectivament.

Capítol VII
Procediment electoral

Secció 1
Presentació i proclamació de candidats/es

Article 27
1. Les candidatures s'han de presentar en un termini de 7 dies des de la convocatòria
de les eleccions.
2. Les candidatures de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis als
òrgans col·legiats de govern hauran de constar de llistes obertes.
3. Les candidatures de l'alumnat per a eleccions al Claustre Universitari, Junta de
Govern i junta de centre hauran de constar de llistes tancades i no bloquejades.
Cada candidatura haurà de presentar un nombre de candidats que no serà inferior a
la part entera de la meitat del nombre de llocs per cobrir ni superior al doble.
4. Les candidatures de l'alumnat per a eleccions al consell de departament i d'institut
hauran de constar de llistes obertes.

Article 28
1. Les candidatures d'associacions d'estudiants legalment reconegudes seran
presentades pel secretari/ària o representant legal de l'associació i inclouran el nom,
el número del document nacional d'identitat i la signatura de cadascun dels
candidats/tes inclosos en la candidatura. Cap candidat/a no pot presentar-se en més
d'una circumscripció.
2. Les candidatures d'agrupacions d'estudiants seran presentades pel representant
legal de l'agrupació i inclouran el nom, el número del document nacional d'identitat
i la signatura de cadascun dels candidats/tes inclosos en la candidatura. Per
presentar candidatura, les agrupacions d'estudiants necessiten un nombre de
signatures d'inscrits en el cens electoral de la circumscripció corresponent no
inferior a l'u per cent del seu total, sempre que el nombre de signants sigui com a
mínim el doble del nombre total de llocs per cobrir. Cap elector/a no pot donar la
seva signatura per a la presentació de diverses candidatures.
3. Les candidatures individuals seran presentades pel mateix candidat/a o pel seu
representant legal, i inclouran el nom, el número del document nacional d'identitat i
la signatura del candidat/ta o del seu representant legalment acreditat.
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Article 29
1. Les candidatures es formalitzaran a la Secretaria General per a les eleccions al
Claustre Universitari, a la Junta de Govern i a rector/a; a la secretaria de centre per a
les eleccions a junta de centre, conseil de departament, degà/anà i director/a de
centre i departament; i a la secretaria d'institut per al consell d'institut i director/a
d'institut.
2. La secretaria de centre on s'hauran de formalitzar les candidatures al conseil de
departament i a director/a de departament serà aquella on resideixi la direcció del
departament.
3. Transcorregut el termini de presentació de candidatures, si no n'hi ha cap, el
rector/a, degà/anà o director/a de centre, o director/a de departament i institut,
obrirà, en el termini de 48 hores, un nou termini de 5 dies per a la presentació de
candidatures. Esgotat aquest termini, si no hi ha candidats a un òrgan unipersonal de
govern, el rector/a en nomenarà provisionalment un en funcions.

Article 30
1. La proclamació de candidats/tes al Claustre Universitari, a la Junta de Govern, a
rector/a, a consell d'institut i a director/a d'institut serà realitzada per la Junta
Electoral entre el vuitè i el desè dia posteriors a la convocatòria d'eleccions per a
l'òrgan unipersonal de govern corresponent.
2. La proclamació de candidats/tes a junta de centre, consell de departament,
degà/anà i director/a de centre i departament serà realitzada per la comissió
electoral del centre respectiu entre el vuitè i el desè dia posteriors a la convocatòria
d'eleccions per l'òrgan unipersonal de govern corresponent.

Article 31
1. A partir de la proclamació, qualsevol candidat/a que s'hagi exclòs, o a qui s'hagi
denegat la proclamació, disposa d'un termini de 3 dies hàbils per interposar recurs
contra els acords de proclamació davant la Junta Electoral. La Junta haurà de
resoldre en un termini màxim de 5 dies.
2. Contra les resolucions de la Junta Electoral, no s'admetrà cap tipus de reclamació
per via administrativa, llevat de la sol·licitud de correcció d'errors materials.

Secció 2
Disposicions generals sobre la campanya electoral

Article 32
Els òrgans de govern podran realitzar durant el període electoral una campanya de
caràcter institucional destinada a informar i incentivar la participació en les
eleccions, sense influir en l'orientació del vot dels electors.

Article 33
La campanya electoral s'iniciarà el dia vintè posterior a la convocatòria de les
eleccions i durarà com a màxim set dies. En tot cas finalitzarà a les 24 hores del dia
abans de la votació.
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Secció 3
Paperetes i sobres electorals

Article 34
1. La Junta Electoral i les comissions electorals asseguraran la disponibilitat de
paperetes i sobres de votació.
2. Les paperetes aniran impreses per una sola cara, en català, de la següent manera:
a) En el cas de llistes obertes, hi figuraran el nom i cognoms de cada candidat/a,
precedits d'una casella, i amb indicació de l'associació a la qual pertany, si així ho fa
constar.
b) En el cas de llistes tancades, hi figuraran el nom i el logotip de la candidatura i, a
sota, el nom i cognoms de cada candidat/a, precedits d'una casella.
Hi figuraran, en qualsevol cas, el nom de l'elecció, la data de celebració i la frase
"El meu vot és per a:" abans de la relació de candidats/es.
3. Al revers del sobre hi figurarà el nom de l'elecció.

Article 35
1. Per a la votació de candidats/tes per llistes obertes, es confeccionarà una única
papereta on constaran els noms dels candidats/tes per ordre alfabètic; en aquesta
papereta l'elector assenyalarà els noms dels candidats/tes escollits/des en un nombre
màxim del 75% corresponent al nombre màxim de llocs per cobrir.
2. Per a la votació de candidats/tes per llistes tancades, cada elector donarà el seu
vot només a una llista. Si vol, podrà marcar amb una X la casella corresponent a
cadascun dels candidats/tes als qual atorga vot preferencial. En cas de no marcar
cap casella, s'entendrà que s'atorga el vot preferencial a tots els candidats/tes de la
llista.

Secció 4
Votació per correspondència

Article 36
Els electors que prevegin que no seran presents a la Universitat el dia de la votació
poden votar subjectant-se a les normes següents:
1. L'elector ha de sol·licitar a la secretaria del centre, unitat o servei on estigui
vinculat administrativament la corresponent certificació d'inscripció en el cens, en
el període comprès des de la data de la convocatòria fins a 3 dies abans de l'elecció.
El centre, unitat o servei ha d'anotar les sol·licituds, a l'efecte d'evitar la duplicació
de vot.
Aquesta sol·licitud s'ha de fer personalment, i en el mateix acte l'elector ha de
recollir la certificació, les paperetes de vot i els sobres electorals, si és el cas. En cas
d'absència temporal perllongada que impedeixi la formulació personal de la
sol·licitud, fet que s'haurà d'acreditar, aquesta sol·licitud podrà ésser efectuada en
nom de l'elector per una persona degudament autoritzada que acrediti la seva
identitat i representació amb el document nacional d'identitat.
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2. L'elector introduirà la papereta de vot en el sobre electoral i el tancarà. Després
haurà d'introduir aquest sobre electoral, juntament amb la certificació d'inclusió en
el cens, en un altre sobre ordinari, tancar-lo i indicar-hi a quina elecció correspon.
3. El vot així realitzat quedarà dipositat en sobre tancat a la secretaria del centre,
unitat o servei on estigui vinculat administrativament amb una antelació mínima
d'un dia abans de l'elecció, perquè sigui custodiat fins al dia de la votació, en què
s'ordenarà el seu lliurament a la corresponent mesa electoral en el moment que es
constitueixi.

Secció 5
Interventors/es

Article 37
1. Cada candidatura pot nomenar un interventor/a per cada mesa electoral.
2. Per ésser nomenat interventor cal estar inscrit com a elector en la circumscripció
corresponent.
3. Tots els candidats/tes tenen la condició d'interveritors/es.

Secció 6
Constitució de les meses electorals

Article 38
1. El president/a, els dos vocals de cada mesa electoral i els respectius suplents es
reuniran una hora abans de l'hora fixada per al començament de la votació en el
local corresponent.
2. En cas que el president/a o algun dels vocals no hi sigui, serà substituït pel
respectiu suplent. Si hi faltessin tant el president/a com el suplent, aquest serà
substituït per un vocal.
3. No es podrà constituir la mesa electoral sense la presència d'un president/a i de
dos vocals. En cas que no es pugui complir aquest requisit, els membres de la mesa
presents ho comunicaran a la respectiva comissió electoral o a la Junta Electoral,
segons correspongui.
4. La comissió electoral o la Junta Electoral designaran en aquest cas, lliurament,
les persones que hauran de constituir la mesa electoral.

Article 39
Cada mesa electoral ha de tenir una urna per a cadascuna de les eleccions que
s'hagin de realitzar.

Article 40
1. Abans de començar la votació, el president/a estén l'aera de constitució de la
mesa, signada per ell mateix, els vocals i els interventors/es.
2. A l'acta caldrà fer constar necessàriament amb quines persones es constitueix la
mesa i la relació nominal dels interventors/es presents. Qualsevol interventor/a que
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es presenti amb posterioritat a la constitució de la mesa, no podrà exercir-hi com a
tal.

Secció?
Votació

Subsecció 1
Dels candidats/es a membres dels òrgans col·legiats

Article 41
L'horari de votació per a cada elecció serà fixat per la Junta Electoral o les
comissions electorals, segons correspongui. En qualsevol cas caldrà facilitar el dret
de vot a tots els electors

Article 42
1. La votació, una vegada iniciada, només es podrà suspendre per causes de força
major, sempre sota la responsabilitat del president/a, fet que s'haurà de posar
immediatament en coneixement de la respectiva comissió electoral o de la Junta
Electoral, segons correspongui.
2. En cas de suspendre la votació, el president de la mesa ordenarà destruir els vots
emesos i dipositats a les urnes, i ho consignarà així a l'acta de l'escrutini.

Article 43
El dret a votar s'acredita per la inscripció a les llistes del cens i per la identificació
de l'elector mitjançant el document nacional d'identitat, passaport o permís de
conduir.

Article 44
1. El vot és secret i s'exerceix personalment a la mesa electoral que correspongui,
sense perjudici del que disposa l'article 35.
2. Cada elector manifestarà el seu nom i cognoms al president. Els vocals
comprovaran el dret a votar de l'elector, així com la seva identitat, que es justificarà
d'acord amb el que s'estableix a l'article anterior. Immediatament, l'elector lliurarà al
president el sobre o sobres de votació tancats. Tot seguit aquest dipositarà a l'urna o
urnes els corresponents sobres.

Article 45
1. Arribada l'hora assenyalada per a la finalització de la votació, només podran
votar aquells electors que es trobin dintre del local i que no hagin votat.
2. A continuació seran dipositats a l'urna els vots per correspondència rebuts, una
vegada hagi estat verificat que l'elector es troba inscrit a la llista del cens i que no ha
exercit el seu dret a vot.
3. Tot seguit votaran els membres de la mesa electoral.
4. Finalment, els vocals i interventors/es signaran les llistes numerades de votants al
final de cada full i immediatament després del darrer nom escrit.
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Artide 46
En els locals on se celebri la votació no es podrà realitzar propaganda electoral de
cap tipus.

Subsecció 2
Dels candidats/es a òrgans unipersonals

Article 47
1. L'elecció de rector/a, degà/anà o director/a de centre, i director/a de departament i
d'institut ha d'ésser secreta.
2. S'instal.larà una urna i es facilitaran sobres i paperetes de cadascuna de les
candidatures. La mesa comprovarà la identitat del membre que vota i anotarà 1'
emissió efectiva del vot de l'interessat, a mesura que els electors vagin dipositant el
seu vot a l'urna. Sempre han de votar en últim lloc els vocals i el president/a de la
mesa, per aquest ordre.
3. No s'admet el vot per correspondència a l'elecció de candidats/tes a òrgans
unipersonals.

Article 48
Iniciada l'elecció, aquesta només es podrà suspendre per causes de força major,
sempre sota la responsabilitat del president/a, i cap membre de l'òrgan col·legiat no
podrà entrar o sortir del lloc on es dugui a terme la votació fins que aquesta no
finalitzi.

Secció 8
Escrutini

Article 49
1. La mesa electoral ha de realitzar l'escrutini quan finalitzi la votació.
2. L'escrutini és públic i es farà ininterrompudament, llevat que hi hagi causes de
força major, encara que hi concorrin diverses eleccions?

Article 50
1. Serà nul el vot emès en un sobre o papereta diferent del model oficial, així com
l'emès en un sobre que contingui més d'una papereta de diferent candidatura, amb
més candidats/tes dels que corresponguin, segons el que estableix l'article 35
d'aquesta Normativa, amb esmenes o il·legibles. En cas que un sobre contingui més
d'una papereta de la mateixa candidatura, es computarà com un sol vot vàlid.
2. Es considerarà vot en blanc, però vàlid, el sobre que no contingui cap papereta i,
en el cas de llistes obertes, les paperetes que no continguin indicació a favor de cap
dels candidats/es proposats.
3. La mesa és l'òrgan competent per decidir la nul·litat de les paperetes sense que la
decisió es pugui recórrer en aquest acte.
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Article 51

Fet l'escrutini, la mesa n'estendrà l'acta amb la constància dels vots obtinguts per
cadascun dels candidats i la signatura dels membres de la mesa. La mesa farà
públics immediatament els resultats electorals i els trametrà, juntament amb un
sobre tancat i segellat que contingui les paperetes, a la Junta Electoral o a la
respectiva comissió electoral. També trametrà còpia a la Secretaria General a
l'efecte del seu nomenament, si escau. Transcorregut el termini per presentar recurs,
la Junta Electoral o la comissió electoral destruiran les paperetes.

Article 52
Un cop fets públics els resultats electorals, s'obre un termini de 3 dies hàbils per a la
presentació de recursos, que s'haurà de realitzar mitjançant un escrit adreçat al
president/a de la Junta Electoral, que resoldrà en un termini màxim de 3 dies, a
comptar des de la finalització del termini per a la presentació de recursos.

Capítol VIII
Nomenament dels candidats/tes electes

Article 53
1. El nomenament dels càrrecs unipersonals serà efectuat pel rector/a de la
Universitat Rovira i Virgili.
2. Els membres dels òrgans col·legiats seran nomenats pel rector/a en el termini
màxim de 2 mesos a comptar des de la convocatòria de les eleccions.

TÍTOL SEGON
Reforma de la Normativa general d'elecció dels òrgans de govern

Article 54
La iniciativa per a la reforma de la Normativa general d'elecció dels òrgans de
govern correspon al rector/a, a la Junta de Govern o a una quarta part dels membres
claustrals.

Article 55
1. Correspon al Claustre, a proposta de la Junta de Govern, aprovar la reforma de la
Normativa general d'elecció dels òrgans de govern,
2. L'escrit en què se sol·liciti l'obertura del procediment de reforma serà motivat i
anirà acompanyat de les signatures dels qui el subscriuen. Haurà de dirigir-se a la
Secretaria General i haurà de contenir el text alternatiu que es proposa.
3 No es prodran presentar propostes de reforma de la Normativa general d'elecció
dels òrgans de govern dins els tres mesos anteriors al termini de finalització del
mandat del Claustre.

Disposició transitòria
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-l Per a la primera elecció dels òrgans col·legiats i unipersonals de govern prevista
a les disposicions transitòries 1, 4 i 5 dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili,
excepte la de representants a Junta de Govern i a rector/a, s'aplicarà el procediment
d'urgència previst als articles 20 i 24 d'aquesta Normativa general d'elecció dels
òrgans de govern.

-2 Aquesta Normativa general d'elecció dels òrgans de govern podrà ésser
desenvolupada amb altres normatives complementàries.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions d'inferior o mateix rang que s'oposin a
aquesta Normativa general d'elecció dels òrgans de govern.

Disposició final

Aquesta Normativa general d'elecció dels òrgans de govern entrarà en vigor el
mateix dia que sigui aprovada pel Claustre de la Universitat Rovira i Virgili.

ACORD 2/41, de 24 d'octubre de 1994, peïqual s'aproven els representants de
la comunitat universitària a la Junta Electoral, segons la seva composició, siguin
els següents:

- El rector o vice-rector en qui delegui, que la presideix
2 professors:
- Dr. Antoni Pigrau
- Dr. Joan Josep Pujades
2 membres del PAS:
- Sr. Jordi de Bofarull
- Sra. Zoé Magí
2 alumnes:
- S r. Lluís Fontdevila
- Sra. Olga Gibert
- El secretari general de la Universitat que, alhora, actuarà com a secretari de la
Junta

ACORD 3/41, de 24 d'octubre de 1994, pel qual s'aprova la proposta de taxes del
Servei Lingüístic per al servei de correcció i traducció de textos en llengua anglesa

ANNEX

SERVEI LINGÜÍSTIC
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Per primera vegada aquest curs 1994-95 el Servei Lingüístic ofereix un servei de
correcció i traducció de textos escrits en llengua anglesa per tal d'ajudar els
investigadors i personal de la universitat a millorar la qualitat dels seus treballs.
Aquest servei és gratuït, si els textos són de caràcter institucional de la Universitat
(convenis, normatives, informes, oficis, etc.).

Tarifes

P. universitari P. no universitari

Correcció ortogràfica
i estilística

Abstracts
Articles de revistes
Conferències gratuït 400 PTA
Ponències
Comunicacions

Tesis
Tesines 150 PTA (1rs 50 fulls) 1.500PTA(lrs 50

fulls)
Projectes 100 PTA (fins al full51 ) 1 .OOOPTA(des

del full 51)
Treballs assimilables

Altres 200 PTA 400 PTA

Traducció

Abstracts gratuït 2.250 PTA

Articles de revistes
Conferències 300 PTA 2.250 PTA
Ponències
Comunicacions

Tesis
Tesines 1.000 PTA 2.250 PTA
Projectes de recerca

Altres 1.500 PTA 3.000 PTA

Tots aquests preus seran sotmesos al 15% d'IVA.
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Els treballs urgents, si poden ésser atesos, tindran un recàrrec del 20%.

Nota. Totes les tarifes corresponen al preu d'un full escrit a màquina, a doble espai,
amb trenta línies i amb setanta pulsacions per línia, aproximadament.

Per sol·licitar els serveis cal adreçar-se a:

Secretaria del Servei Lingüístic Oficina del Servei Lingüístic
Universitat Rovira i Virgili Universitat Rovira i Virgili
PI. Imperial Tàrraco, 1 (planta baixa) PI. Imperial Tàrraco, 1 (planta la)
Telèfon: 559510 Telèfon: 559515
Horari: 10-13 hores del matí Horari: 10-13 hores del matí

Notes complementàries.-

1. Els textos han d'ésser lliurats mecanografiats o en disquet de 3,5" (Word Perfect)
o (Word).

2. Atès que els traductors no són experts en totes les matèries, caldrà que hi hagi
una certa col·laboració entre client i traductor per tal d'assegurar la qualitat del
treball Així, doncs, si el traductor ho considera necessari, requerirà el client per
aclarir dubtes i dificultats d'interpretació que pugui oferir el text.

3. El Servei Lingüístic es reserva el dret de no acceptar un treball per considerar-lo
il·legible o incomprensible.

4. El client es compromet a abonar el preu del servei prestat tan bon punt li sigui
lliurada la corresponent factura.

5. Una vegada sigui lliurat al client l'encàrrec sol·licitat, qualsevol modificació
posterior en el text original serà considerada com un nou treball.

Nota final. Aquestes tarifes seran només vàlides per al quart trimestre de l'any
1994.

ACORD 4/41, de 24 d'octubre de 1994, pel qual s'aprova la Normativa per a
l'obtenció del Certificat d'aptitud pedagògica

ANNEX

CERTIFICAT D'APTITUD PEDAGÒGICA

PRESENTACIÓ
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Llnstitut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona és un institut universitari que exerceix funcions de formació i
perfeccionament del professorat.

Entre els seus objectius es troba el de dur a terme la formació inicial del
professorat d'ensenyament secundari, mentre es mantingui la normativa i estructura
actuals.

En aquests moments aquesta formació inicial està estructurada en el
Certificat d'aptitud pedagògica (CAP).

Amb aquesta guia es pretén donar resposta a diferents qüestions referents a
aquest Certificat d'aptitud pedagògica, la coordinació del qual està adscrita a
l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili.

MARC LEGAL

El Certificat d'aptitud pedagògica és una titulació amb validesa acadèmica i
professional, regulada per l'Ordre ministerial del 8-8-1971 (BOE 12-8-71 i BM 19-
8-71), amb una intencionalitat teòrico-pràctica.

Ha estat reglamentat per successives normatives i, així mateix, la Llei
orgànica 1/1990 d'ordenació general del sistema educatiu en els articles 24.2 i 28
exigeix estar en possesió d'un "títolprofessional d'especialització didàctica" (CAP)
per impartir l'ensenyament secundari obligatori i el batxillerat, tant al sector públic
com al privat.

La LOOSE, en el seu art. 24 , literal 2, diu que: "per a impartir els
ensenyaments d'aquesta etapa serà necessari a més estar en possessió d'un títol
professional d'especialització didàctica. Aquest títol s'obtindrà mitjançant la
realizado d'un curs de qualificació pedagògica, amb una durada mínima d'un any
acadèmic, que inclourà, en tot cas, un període de pràctiques docents. El Govern
regularà les condicions d'accés a aquest curs i el caràcter i efectes dels
corresponents títols professionals, així com les condicions per a la seva obtenció,
expedició i homologació..."

Aquesta Llei, en l'addicional IV punt únic, estableix l'equivalència del CAP
amb el títol professional del qual es parla a l'article 24.2 de l'esmentada llei en fer
referència a un títol acadèmic.

Aquest curs es regula per l'Ordre del 14 de juliol de 1971 (BOE 24-7-71 i
BM 29-8-71) sobre classificació de les activitats docents dels ICE, la qual ha
disposat que els cursos d'obtenció del Certificat d'aptitud pedagògica seran propis
dels instituts de ciències de l'educació.
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ESTRUCTURA DEL CURS

El desenvolupament del curs es fonamenta en la relació presencial
professorat/alumnat.

En aquest sentit, la qualitat i claredat dels continguts teòrics i pràctics, i llur
aprofitament, només es poden garantir si s'assegura una assistència contínua i activa
als cicles (mòduls i activitats del quals consta):

*Primer cicle:

Bloc 1:

a) Objectius:

A través del Ir bloc es pretén apropar l'alumnat als problemes pedagògics i
psicològics de l'educació, aplicant-los als diferents nivells de batxillerat.

b) Continguts:

-Teoria de l'aprenentatge i psicologia de l'adolescent.
-Tecnologia educativa.
-Legislació escolar.

Bloc 2 - Didàctiques especials:

a) Objectius:

El 2n bloc té com a finalitat apropar l'alumnat als problemes que planteja
la programació, l'avaluació i, en general, l'organització de les matèries específiques
de la pròpia assignatura.

b) Grups: Els grups es formaran a partir de les següents especialitats:

Ciències de la Salut
Dret i Relacions Laborals
Econòmiques i Empresarials
Enginyeria Tècnica i Superior
Filologia Alemanya
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Francesa
Filologia Hispànica
Filosofia
Física i Química
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Geografia i Historia
Psicologia

*2n cicle - Pràctiques docents:

Es realitza en un centre d'ensenyament secundari sota la direcció i
supervisió del professor-tutor de l'especialitat que cursa l'alumne. La finalitat és
apropar l'alumnat a la realitat concreta de la pràctica docent: coneixement de la
infraestructura del centre, assistència a reunions de seminari i preparació de classes i
activitats; immersió i observació de les classes; docència directa; avaluació, etc.

En aquest 2n cicle cal elaborar una memòria didàctica. Aquesta memòria es realitza
com a culminació de l'última fase pràctica sota la supervisió del professor-tutor i
haurà de tenir en compte:

-La realització de les activitats realitzades al centre.
-La programació i avaluació de la unitat o unitats didàctiques.
-La reflexió sobre les seves experiències al centre i l'anàlisi crítica
de la tasca docent desenvolupada.

La realització i valoració d'aquesta memòria serà dirigida pel professor-
tutor de l'assignatura. i

QUALIFICACIÓ DEL CAP

La qualificació global es durà a terme considerant l'assistència a classe en
els blocs 1 i 2 del Ir cicle i el desenvolupament de les pràctiques i la memòria
didàctica durant el 2n cicle.

Els alumnes matriculats seran qualificats el 30 de setembre amb la nota
d'"Apte" o "No Apte". Perquè puguin figurar en l'acta els alumnes matriculats
condicionalment, hauran d'acreditar haver finalitzat la llicenciatura entre les
convocatòries de febrer, juny o setembre d'aquell mateix curs. Els alumnes que no
hagin finalitzat els estudis en aquest període, figuraran en l'acta del CAP del curs
següent, amb la qualificació obtinguda prèviament. A partir d'aquest moment,
haurien de repetir el CAP.

SISTEMES D'AVALUACIÓ

Per garantir el desenvolupament i l'aprofitament més correcte del curs, és
necessari:

-Assistir regularment a les classes del cicle teòric i del cicle de pràctiques.
-Participar i realitzar les activitats proposades als diferents mòduls.
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-Elaborar la memòria didàctica.

El Certificat d'aptitud pedagògica s'obté de la superació dels dos cicles.

CONVALIDACIONS

En l'actualitat es preveu convalidar el cicle de pràctiques docents per als
alumnes llicenciats que acreditin un exercici docent suficient. En aquest sentit,
només s'admetran les convalidacions fonamentades amb una experiència docent
superior als sis mesos, previs al moment de formalitzar la matrícula.

Els alumnes llicenciats que acreditin experiència docent en EEMM hauran
de lliurar a la secretaria del CAP d'aquest ICE una memòria docent on consti la seva
experiència docent i la programació i avaluació de l'assignatura que professi. El
termini de presentació serà fixat amb antelació per l'ICE.

CERTIFICACIONS

Se sol·licitaran a la secretaria del CAP d'aquest ICE per mitjà d'una
instància on es facin constar les dades de l'alumne i el motiu de la sol·licitud, i tot
allò que es desitja que sigui certificat.

MATRICULACIÓ

Per matricular-se cal ser llicenciat universitari. També podran matricular-se
condicionalment els alumnes que cursin l'últim any de la llicenciatura a la
Universitat Rovira i Virgili i els que ho facin al Centre Associat de la UNED de
Tortosa. En el cas de nous plans d'estudi, l'últim any serà equivalent al nombre de
crèdits resultant de dividir els crèdits de l'ensenyament que cursi l'alumne per la
seva durada en cursos acadèmics.

La matrícula condicional té com a conseqüència que per poder ser
qualificat en el CAP aquest curs cal acreditar prèviament l'acabament dels estudis
de llicenciat.

Les normes i terminis de matriculació seran fixats d'acord amb les
disposicions legals vigents.

Documentació necessària:

Llicenciats:

- Resguard de preinscripció.
- Fotocòpia del títol de llicenciat o resguard de la demanda

d'expedició del títol de llicenciat.
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- Fotocòpia retallada del DNI

Alumnes que cursin l'últim curs de carrera:

- Resguard de preinscripció.
-Fotocòpia de l'imprès de matrícula de l'últim curs de carrera

acompanyat de l'original.
- Fotocòpia retallada del DNI.

PREU DE LA MATRÍCULA

Curs sencer 19.660 PTA.
Un sol cicle 9.830 PTA.
Família nombrosa 9.830 PTA.
Família nombrosa d'honor 2a O PTA.

Per poder formalitzar la matrícula del CAP és indispensable realitzar la
preinscripció.

LLOC DE REALITZACIÓ I INICI DEL CURS

Pel que fa a l'horari i als llocs de realització del curs, es concretaran per
part de 11CE en funció del nombre d'alumnes matriculats i d'espais a la Facultat de
les Ciències de l'Educació i Psicologia.

VALIDESA DEL CURS

El Certificat d'aptitud pedagògica és condició necessària per poder
presentar-se als concursos-oposició per accedir al cos d'agregats d'instituts de
batxillerat, quan no es pot acreditar un mínim d'un any d'experiència docent en BUP
0 FP o 10 anys com a propietari definitiu d'EGB.

En tot moment la possessió del CAP pot ser un mèrit addicional per exercir
com a professor a l'ensenyament privat, obtenir una plaça com a professor contractat
d'EEMM, etc.

D'acord amb la normativa vigent, l'alumnat llicenciat en l'especialitat de
Pedagogia estarà exempt del CAP als concursos-oposició al cos d'agregats de
batxillerat. Així mateix, per a l'ingrés al cos de professors d'educació general bàsica,
1 de conformitat amb l'article 8 del Decret 375/1974, de 7 de febrer, es podrà suplir
amb la realització del curs de formació selectiu a què fa referència l'article 5è.

LLIURAMENT DE TÍTOLS DEL CAP
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Una vegada acabat el curs, als alumnes que correspongui, els serà lliurat el
títol corresponent per la Secretaria de l'ICE. Si abans d'aquest temini l'alumnat
necessités qualsevol certificació, l'haurà de sol·licitar a la Secretaria seguint el
procediment normal per demanar un certificat.

A l'alumnat de darrer curs se'ls començarà a tramitar el títol un cop
acreditin davant la Secretaria del CAP la condició de llicenciats.

INFORMACIÓ, GESTIÓ I CONSULTES

L'alumnat del curs pot consultar, realitzar gestions i obtenir informació de
dilluns a divendres, d'l 1.30 a 13.30 hores, i els dimecres a la tarda, de 16,30 a 18,30
hores, a la Secretaria de l'ICE, amb el telèfon 21 89 16, ext. 401.

DATES GENERALS PER AL CURS 1994-95

* Preinscripció: del 27 de setembre al 7 d'octubre
* Llista d'admesos: sortirà publicada al tauler d'anuncis de l'ICE el dia 19

d'octubre.
* Matrícula: del 24 d'octubre al 4 de novembre.
* Realització del curs.

Ir. cicle: Bloc 1: de novembre a desembre de 1994.
Bloc 2: de gener a març de 1995.

2n. cicle: De març a juny de 1995.

ACORD 5/41, de 24 d'octubre de 1994, pel qual s'aprova delegar a la
Subcomissió de Personal la convocatòria de concurs per a les places vacants de
professorat contractat.

ACORD 6/41, de 24 d'octubre de 1994, pel qual s'aprova, a proposta del degà de
la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i del director del Departament
de Gestió d'Empreses i Economia, que la Dra. M. Teresa Costa Campi, catedràtica
d'Economia Aplicada de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Barcelona, ocupi la càtedra extraordinària de Caixa Tarragona
durant els mesos de novembre i desembre de 1994 i el mes de gener de 1995.

ASSUMPTES DE TRÀMIT

AT 1/41 Informar favorablement sobre el canvi d'àrea de coneixement del
professor Roger Cabré Rodon, de l'àrea de Física Aplicada a l'àrea de
Tecnologia Electrònica.
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AT 2/41 Aprovar que el 10% dels diners de la càtedra subvencionada per Caixa
Tarragona es destini a sufragar despeses generades als departaments per
l'estada dels professors invitats, que en aquest cas serà de tres mesos per
part del Dr. H. Kamen i de nou mesos per part del Dr. T. Hauschild.

AT 3/41 Aprovar la modificació de la composició del tribunal de la plaça de titular
d'universitat de l'àrea de coneixement de Filologia Espanyola, del
Departament de Filologies Romàniques, en el sentit que el secretari
titular passi a ser la Dra. Pilar Gómez Bedate, de la Universitat Pompeu
Fabra.

ACORD 1/42, de 3 de novembre de 1994, pel qual s'aprova el catàleg de llocs de
treball del personal d'administració i serveis, amb les consideracions següents:

- S'accepta l'horari de 35 hores amb una tarda a la setmana fixa amb horari rígid, o
bé amb dues tardes a la setmana amb flexibilitat horària.

- Es deixa oben l'organigrama referent a la Gerència.
- S'accepta incorporar-hi un tècnic de manteniment d'equipaments de recerca.
- S'acorda que els suggeriments concrets respecte a capacitat i formació per a cada

lloc de treball s'hi incorporin, si no hi ha cap impediment objectiu.
- S'acorda adequar progressivament el catàleg als canvis que es produeixin.

ACORD 1/43, de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aproven els reglaments dels
centres de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb l'informe de l'Assessoria
Jurídica d'aquesta Universitat i en el marc del que estableixen els Estatuts, que es
relacionen a continuació:
- Facultat de Lletres
- Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
- Facultat de Ciències Jurídiques
- Facultat de Química
- Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
- Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
- Escola d'Enologia
- Escola Universitària d'Infermeria

ACORD 2/43, de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aproven els reglaments dels
departaments de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb l'informe de
l'Assessoria Jurídica d'aquesta Universitat i en el marc del que estableixen els
Estatuts, que es relacionen a continuació:

Departament d'Enginyeria Química
- Departament de Filologia Romànica
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- Departament d'Enginyeria Elèctrica i Mecànica
- Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
- Departament de Psicologia
- Departament de Medicina i Cirurgia
- Departament d'Història i Geografia
- Departament d'Antropologia Social i filosofia
- Departament de Filologia Anglo-germànica
- Departament de Filologia Catalana
- Departament d'Enginyeria Informàtica
- Departament d'Enginyeria Electrònica
- Departament de Gestió d'Empreses i Economia
- Departament de Bioquímica i Biotecnologia
- Departament de Pedagogia
- Departament d'Infermeria
- Departament de Química
- Departament de Dret

ACORD 3/43, de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aprova crear una comissió
formada pels Drs. Vernet, Ferré, González Senmartí i Caminal, per resoldre els
possibles desacords entre els reglaments i l'informe de l'Assessoria Jurídica, quan
així ho plantegin les juntes de centre o els consells de departament.

ACORD 4/43, de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aprova el cens del personal
que forma part de la Universitat Rovira i Virgili per al curs 1994-95.

ACORD 5/43, de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aprova la distribució
d'escons al Claustre Universitari següent: 18 membres nats, 75 representants del
professorat, 39 representants de l'alumnat i 18 representants del personal
d'administració i serveis, que figura com a annex.
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ANNEX

ALUMNAT

ENSENYAMENT

FILOLOGIA CATALANA
FILOLOGIA HISPÀNICA
FILOLOGIA ANGLESA
HISTORIA
GEOGRAFIA

ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
MESTRE
QUÍMICA
FISIOTERÀPIA
MEDICINA
CIÈNCIES EMPRESARIALS
ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ D'EMPRESES
ET INFORMÀTICA SISTEMES
ET INFORMÀTICA GESTIÓ
ET ELÈCTRICA
ET QUÍMICA INDUSTRIAL
ET ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
ENGINYERIA QUÍMICA
ET INDUSTRIES AGRÀRIES AUMENTARES
INFERMERIA
RELACIONS LABORALS
DRET
GRADUAT SUPERIOR EN ENOLOGIA

DOCTORAT
FACULTAT DE LLETRES
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
FACULTAT DE QUÍMICA
FACULTAT DE MEDICINA
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES
FACULTAT DE C. ECONOMIQUES 1 EMP.
ESCOLA TÈCNICA S. D'ENGINYERIA

TOTAL 1

1 REPRESENTANTS
CLAUSTRE

1

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

32

1

7

39
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PROFESSORAT

DEPARTAMENT

Dept. d'Història i Geografia
Dept d'Antropologia i Filosofia
Dept. Filologies Romàniques
Dept. Anglo-germàniques
Dept. de Pedagogia
Dept de Psicologia
Dept. de Química
Dept. de Bioquímica i Biotecnología
Enginyeria Electrònica
Enginyeria Química
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Elèctrica i Mecànica
Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Infermeria
Gestió d'empreses i Economia
Dret
Filologia Catalana

TOTAL

REPRESENTANTS
CLAUSTRE

6
2
3
2
3
3
9
3
3
5
5
4
5
4
3
7
6
2

75

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

i REPRESENTANTS
i CLAUSTRE

PERSONAL FUNCIONARI
PERSONAL LABORAL

¡ 12
! 6
1

TOTAL i 18
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ACORD 6/43 ,de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aprova la taula
d'equivalències entre plans vells i plans nous.

- Mínim per matricular-s'hi a Ir curs 60 crèdits

- Màxim per matricular-s'hi cada curs 90 crèdits

- 3a vegada matriculat de la mateixa
assignatura

- 4a vegada matriculat de la mateixa
assignatura

- Mínim crèdits obligatoris per superar
el 1 r curs

- Alumnes amb assignatures no
aprovades després de 4 o més vegades
de matricular-s'hi

valor triple dels
crèdits
assignatura

valor quintuple
dels crèdits
assignatura

18

han de
matricular-s'hi i
demanar
autorització per
cursar-ne més

curs complet

curs complet
+ 3 assignatures

l'assignatura
compta per tres
(no cladria la
convocatòria de
gràcia)

l'assignatura
compta per cinc
(no cladria la
convocatòria de
gràcia)

1 assignatura
obligatòria

han de
matricular-s'hi i
demanar
autorització per
cursar-ne més

ACORD 7/43, de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aprova la creació de les
estructures necessàries (OTRI-CTT) per a la transferència de tecnologia i resultats
d'investigació a la URV, que figura com a annex.

61



ANNEX

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I DE RESULTATS
D'INVESTIGACIÓ A LA URV

La URV es planteja iniciar tasques de transferència de tecnologia i de resultats
d'investigació d'una manera oberta i progressiva en el temps, amb la finalitat de
desenvolupar-les gradualment a través d'estructures pròpies, a partir de la situació
actual de dependència de centres de gestió i d'administració de contractes tais com
la Fundació Bosch i Gimpera i la Fundació Juan Abelló. Més concretament, les
problemàtiques dels departaments de la URV i de l'entorn fan necessari definir i
estructurar conceptualment aquest tema, no tant per respondre immediatament a
unes necessitats plantejades, com per definir les pautes que cal seguir i els objectius
que es pretenen assolir a mig i llarg termini. Altrament, el MEC ha autoritzat i
compromès una subvenció per a la creació d'una OTRI i la Conselleria d'Indústria
ha donat el seu vist-i-plau a la creació d'un CTT. Per tant, es fa necessari ubicar
aquestes estructures en òrgans concrets de la URV.

Cal definir i puntualitzar, en primer lloc, els conceptes implicats.

CONCEPTES

Transferència de tecnologia. En aquest apartat cal concretar exactament què
s'entén per transferència de tecnologia. Creiem que cal centrar-la exactament en
transferència de noves tecnologies, processos industrials i patents des de la URV o
d'altres centres universitaris col·laboradors cap al sector productiu. És un tema que
ha iniciat l'STQ i que, per la seva singularitat i característiques, està fonamentalment
centrat en els centres d'enginyeria.

Transferència de resultats d'investigació. Aquí s'ha de parlar de les relacions dels
departaments o serveis de la URV amb el sector productiu per tal de transferir
resultats provinents de treballs de recerca fets mitjançant convenis o contractes. És
un camp d'activitat d'alguns separtaments, a través de la qual aconsegueixen
recursos per a la recerca i diferents activitats pròpies. Destaca el Servei
d'Arqueologia per la seva important activitat.

Els serveis de recursos haurien de fer una activitat important amb relació a la
prestació de serveis als sectors productius, per tal d'explotar al màxim els recursos i
generar ingressos a la URV.

Transferència d'informació. És un aspecte necessari dins d'aquest context, per la
quantitat important de treball que genera. Sovint, però, es confon amb els conceptes
de transferència de tecnologia o de resultats d'investigació. La gran quantitat
d'informació que arriba a la Universitat provinent de la CE, dels organismes
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dependents del Govern de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, així com des de
diversos organismes privats, cal processar-la i distribuir-la entre els departaments i
els diferents serveis de la URV. Aquesta activitat hauria de gestionar-se des del
Vice-rectorat de Recerca.

Formació continuada. Les relacions dels departaments i serveis amb l'entorn
productiu han d'afrontar també, i de forma molt significativa, la problemàtica de la
formació continuada dels tècnics i professionals en actiu o en període d'adaptació a
nous llocs de treball. Aquest és un tema molt específic que ara funciona a la URV a
través de l'Associació Universitat Empresa per a la Formació PROJECTT, del
programa COMETT, i d'altres cursos de postgrau que organitzen els departaments i
l'ICE, encara que aquest institut hauria de centrar els seus objectius en la formació
continuada dels professionals de la docència i en la recerca en els temes educatius.

La interrelació existent entre tots aquest conceptes fa que calgui tractar-los
conjuntament, encara que la seva dependència i vinculació a les estructures
universitàries pot ser diversa. La proposta d'organització que es planteja a
continuació pretén ser operativa i funcional, alhora que s'imbrica en les estructures
pròpies de la URV, sense distorsionar l'estat actual dels diferents conceptes.

ORGANITZACIÓ

La Universitat Rovira i Virgili preveu crear una Oficina de Transferència
d'Informació i una Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació, aquesta
dins del marc de la futura Fundació Universitària, així com consolidar el Servei de
Tecnologia Química com a Centre de Tranferència de Tecnologia. Ultra la relació
que aquestes oficines i servei estableixin directament amb l'exterior, la Universitat
comunicarà a totes les administracions l'existència d'aquests centres de tranferència i
els de formació continuada anteriors, i els incorporarà en tots els fullets
d'informació pertinents. La coordinació dels diferents centres serà assumida per una
Comissió de Transferència de Tecnologia i de Resultats d'Investigació.

Oficina de Transferència d'Informació. Caldria estructurar tots els temes de
transferència d'informació dins el Servei de Gestió de la Recerca, creant una Oficina
de Transferència d'Informació, la qual pot organitzar-se a partir d'un bon sistema
informàtic com el proporcionat pel programari (software) GREC i la infraestructura
actual en maquinari (hardware) dels departaments. Caldria dotar un cap d'oficina
(possiblement un tècnic grup I especialitzat en teledocumentació) a l'estructura
actual del Servei. La responsabilitat d'aquesta ofici recau, per tant, en el Vice-
rectorat de Recerca.

Servei de Tecnologia Química • CTT. Per la singularitat de l'entorn productiu,
tots els temes de transferència de tecnologia, de resultats d'investigació o de
formació continuada, relacionats amb la tecnologia química o amb altres aplicacions
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tecnològiques en aquest sector, haurien d'organitzar-se a l'entorn del Servei de
Tecnologia Química, tal com està projectat i acordat per la Comissió Gestora.
Aquest Servei disposarà d'unes instal·lacions pròpies a Sant Pere Sescelades que
permetran, a més de donar serveis de formació i d'enginyeria a les empreses que ho
desitgin, oferir instal·lacions per dur-hi a terme activitats d'I+D, d'escalat de procés i
de manufactura típiques de la transferència de tecnologia. Així mateix, aquest
Servei habilitarà els mecanismes necessaris per a la gestió dels contractes o
convenis que convingui per a la seva activitat. Vist aquest plantejament, el Centre
de Transferència de Tecnologia (CTT) de la URV hauria de correspondre's amb
l'STQ.

Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació - OTRI. Els temes de
transferència de resultats d'investigació o de formació continuada depenen
essencialment dels departaments, serveis de recursos i Servei d'Arqueologia de la
URV. Es gestionaran a través de la Fundació Universitària, la qual incorporarà
aquesta OTRI dins del seu organigrama. Temporalment, i fins que el
desenvolupament dels Estatuts de la URV permeti la creació de la Fundació
Universitària, aquestes tasques també seran assumides pel Servei de Gestió de la
Recerca. Davant d'aquest oficina caldria posar-hi un tècnic del grup I, expert en
màrqueting i economia. L'OTRI mantindrà actualitzat un banc de dades de línies
d'investigació i oferta de serveis de la URV, donarà a totes les persones o entitats
interessades informació i assessorament sobre els convenis i contractes centrats en
la transferència de resultats d'investigació o formació continuada i habilitarà els
mecanismes necessaris per a la gestió d'aquests contractes o convenis.

Comissió de Transferència de Tecnologia i Resultats d'Investigació. Per tal
d'afavorir el bescanvi d'informació, la coordinació d'activitats de transferència de
tecnologia i de resultats d'investigació de les diferents oficines i serveis esmentats,
l'assignació pressupostària dels recursos que les diferents administracions aportin
pels conceptes i tasques suara esmentades i la interrelació amb les OTRI i els CTT
d'altres universitats, es crearà una comissió de transferència de tecnologia i resultats
d'investigació.

La Comissió tindrà l'estructura següent:
Rector, president de la comissió
Vice-rector de Recerca
Vice-rector de Departaments
Gerent (o adjunt al Gerent de Serveis)
Director del Servei de Tecnologia Química

PERSONAL I PRESSUPOSTOS

L'organització és important ja que dóna contingut als conceptes i els fa operatius,
sempre que la gestió sigui eficient, àgil i pròxima a tots els usuaris. Les dues places
de personal suggerides anteriorment, una de fixa i una altra d'interina abans que
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l'assumeixi la Fundació Universitària, juntament amb les incloses en el catàleg en
relació amb l'STQ i el Servei de Gestió de la Recerca, haurien de ser suficients per
assolir els objectius satisfactòriament.

Les dotacions pressupostàries provinents de les diferents administracions per OTRI,
CTT i per conceptes equivalents s'incorporaran als pressupostos dels serveis i
oficines de la URV corresponents, d'acord amb els criteris dictats per la Comissió de
Transferència de Tecnologia i Resultats d'Investigació.

ACORD 8/43, de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aprova la Normativa per a
la concessió de premis extraordinaris de llicenciatura, que figura com a annex.

ANNEX

NORMATIVA PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE
LLICENCIATURA

1. Es considerarà que poden optar als premis extraordinaris de llicenciatura els
alumnes que hagin finalitzat els estudis amb una mitjana superior en dos punts a la
mitjana general de l'ensenyament, en el curs acadèmic corresponent.
El centre seleccionarà els expedients calculant les mitjanes. En el cas de plans
antics, la mitjana serà aritmètica i, en el de plans nous, se seguirà els criteris
establerts en l'annex I, punt 5, del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny (BOE 11-
6-1994).

2. El tribunal encarregat de proposar els premis extraordinaris de llicenciatura estarà
format per 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 dos premis com a màxim per cada ensenyament: no es
podran acumular els dels altres ensenyaments que hagin estat declarats deserts.

4. En el cas de plans vells, per a la concessió dels premis es tindrà en compte, a més
de les qualificacions de l'expedient de llicenciatura, la realització de la tesina.

5. Una vegada el tribunal hagi resolt, elaborarà 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 al qual pertanyen els premis
•justificació de la proposta
•nom i cognoms dels alumnes proposats
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•data, lloc i signatura dels tres membres

6. Les propostes de concessió dels premis poden realitzar-se des del mes de
novembre fins al mes de maig, per lliurar-los a l'inici del curs següent.

7. La proposta del tribunal serà comunicada al rector pel degà/director del centre i,
posteriorment, s'aprovarà per junta de govern. A l'hora de tramitar-se el títol s'haurà
d'acreditar l'aprovació per Junta de Govern.

8. Als alumnes premiats se'ls expedirà un títol acreditatiu, que els serà lliurat en
l'acte d'inauguració del curs.

ACORD 9/43 ,de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aprova que els alumnes défi
de carrera de l'ensenyament de Medicina i Cirurgia en el curs 1994-95 gaudeixin
de les convocatòries de desembre, juny i setembre i s'avança, doncs, la
convocatòria de febrer de 1995 al desembre de 1994, amb la finalitat que els
alumnes de l'ensenyament de Medicina i Cirurgia als quals en aquest curs 1994-95
quedin com a màxim tres assignatures per finalitzar la carrera puguin acabar els
estudis abans del 31 de desembre de 1994 i homologar també el títol de llicenciat
en Medicina i Cirurgia amb la Comunitat Europea.

ACORD 10/43, de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aprova que els alumnes de
pla antic afectats presentin una sol·licitud de devolució de taxa al degà o director
del seu entre, el qual farà un informe i, si aquest és favorable, des del Vice-rectorat
corresponent s'autoritzarà la devolució.

ACORD 11/43, de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aproven els cursos
d'extensió universitària següents:
- "Espanyol per a estrangers" (Nivell I). Departament de Filologies Romàniques
- "Espanyol per a estrrangers" (Niivell II). Departament de Filologies Romàniques
- "Espanyol per a estrangers" (Nivell I). Departament de Filologies Romàniques
- "Gestió d'empresa". Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
- "Dret del treball". Departament de Dret

ACORD 12/43, de 23 de novembre de 1994, pel qual s'aproven els ensenyaments
de postgrau següents:

- "Llenguatges d'especialitat en llengua catalana". Departament de Filologia
Catalana

- "Avaluació del dany corporal en l'aparell locomotor". Departament de Medicina i
Cirurgia

- "Lengua española y literatura española e hispanoamericana". Departament de
Filologies Romàniques
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ASSUMPTES DE TRÀMIT

ATI/43 Informar favorablement sobre el canvi d'àrea de coneixement del
professor Francese López Bonillo, de l'àrea d'Enginyeria Química a l'àrea
de Tecnologia dels Aliments.

AT2/43 Informar favorablement sobre el canvi d'àrea de coneixement del
professor Fernando Zamora Marín, de l'àrea de Bioquímica i Biologia
Molecular a l'àrea de Nutrició i Bromatologia.

AT3/43 Aprovar la contractació del Dr, loanis Katakis com a professor visitant, a
proposta del Departament d'Enginyeria Química, a càrrec de la plaça de
TUI núm. 9407-272 d'aquest Departament i fins que aquest professor
obtingui l'homologació del seu títol.

AT4/43 Proposar al Consell Econòmic la modificació de la Normativa de
permanència de l'alumnat de la URV, en el sentit d'equiparar-la per a tots
els alumnes de la URV (annex 5).

AT5/43 Sol·licitar l'homologació, dels plans d'estudis de les Enginyeries
Tècniques i de Fisioteràpia, una vegada incorporades les modificacions
proposades pel Consejo de Universidades.

AT6/43 Modificar el pla d'estudis de Graduat Superior en Enologia, en el sentit
de reduir els crèdits lliures en 1, passant de 276 a 275.

AT7/43 Aprovar que el 10% dels diners de la càtedra subvencionada per Caixa
Tarragona es destini a sufragar les despeses generades als departaments
per l'estada dels professors invitats, que en aquest cas és la Dra. Teresa
Costa Campi.

AT8/43 Acceptar el recurs presentat pel Sr. José Luís Terrazas Hontañón contra
l'acord de la Subcomissió de Personal de 29.09.94, de concedir la plaça
núm. 9407-706 de TEUI de l'àrea de Matemàtica Financera a M. Glòria
Barberà i Mariné.

AT9/43 Nomenar els Drs. Rodolf Cortés i Ricard Mar com a representants de la
Universitat Rovira i Virgili a la Comissió creada per l'Ajuntament de
Tarragona per tal de fer els estudis tècnics de la proposta per incloure el
conjunt arqueològic de Tarragona com a patrimoni de la UNESCO.
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ATIO/43 Nomenar el Dr. Rodolf Cortés representant de la Universitat Rovira i
Virgili a la Comissió executiva de la Fundació d'Estudis Universitaris
Ciutat de Tarragona.

ACORD 1/44 , de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova el Pla
d'ubicacions de la Universitat Rovira i Virgili.

ACORD 2/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova l'estudi de la
zona universitària de les casernes.

ACORD 3/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova la plantilla del
personal acadèmic de la Universitat Rovira i Virgili.

ACORD 4/44 , de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova informar
favorablement sobre la modificació dels preus del Servei de Recursos Científics de
la Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex.

ANNEX

NOTES

1. Les hores instrumentals no inclouen tècnic.

2. S'aplicarà un IVA del 16% sobre el preu final d'una prestació a usuaris externs.

3. Els preus per les prestacions derivades de l'ús del Laboratori de Fonètica
Experimental, les instal·lacions radioactives i de la unitat d'anàlisi d'imatges
s'establiran properament. En el cas de noves prestacions, els preus aplicables seran
sotmesos a l'aprovació dels òrgans de govern.

4. L'SRC es reserva el dret a fer ofertes en funció del volum, l'assiduïtat, etc.

5. En qualsevol cas, els condicionants del preu final d'un servei en concret o d'una
sèrie de serveis seran fixats abans del seu inici, amb la conformitat de l'usuari i del
tècnic.

6. En cas de serveis a clients externs, i per tal de poder donar flexibilitat i
competitivitat, els serveis tindran prioritat normal, alta o absoluta, segons el
requeriment del client i les possibilitats del servei. Els preus que es presenten són
referits a serveis de prioritat normal. L'SRC es reserva el dret d'incrementar aquests
preus pels serveis d'alta prioritat i de prioritat absoluta, analitzant cas per cas.

7. Es podran signar convenis i contractes per realitzar tasques que s'allarguin en el
temps i/o tasques on sigui difícil estipular a priori les hores i els esforços necessaris
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per assolir els objectius fixats. En aquests casos, s'establirà clarament en el conveni
les condicions econòmiques.

8. En cas que un client extern faci ús dels serveis de l'SRC a través d'un dels
departaments o serveis de la URV, els preus seran aquells que s'estipulen per als
organismes privats o públics depenent de la procedència del client.

9. L'SRC es reserva el dret d'aplicar un marge de benefici sobre aquells serveis que
hagi subcontractat.

(nni t KV n li nu

ANÀLISI 11 (MIM U.

AiulkzidorC,H,N,0,S (noun iòidi-dupUc.1-)
ADiUadorC,H,N.O,S («JOKM liquidi -dufBcil-)

INFKAROIC-FT
Piailla imb KBr
m-FT (mostri)

LUMWISCtNClA
Fluoigicearii/faribre«L¿acii (bora Ksmnemil)
BùriiiflâuMfaoM (bon ••xua·iul)

CV-VE IB UÈ
Umriolat (bon iummcMil)
Vufcle (bon •mnartil)
En uptarcKtpia umfamlnu* canpvmlili 1 tara (URy)

EWOI
EIR02

ELFOI
ELB01

EUV01
EUV02
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100
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100
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240
1.100

490
Î60
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360
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3.100

700
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700
900

1 SI'K I K O M I 1 K I \ \UM)IU II) UI»I IC \

FIAMA
Flmu (kott m«nanonul)
Fluu(ilaennnidó)

EAA01
EAA02

n^
400| 1.200

| Í.OOO
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CAMBRA GRAFIT

Ombra grafit (hon nsuumeatil)

Cambra grafit (determinació)

EAA03

EAA04

1.000 2.400

3.600

3.000

5.000

ESPECTROMETRÍA MASSES

Espectrómetro masses/GC (hora instrumental)
Espectròmetre masset/HPLC (hora instrumental)

ESPECTROMETRÍA RMN

EMAOl
EMA02

380
700

4.350
4.800

7.000
7.500

PREPARACIÓ MOSTRES
Preparació amb cloroform dement
Preparada amb ligua ileuterada
Preparació amb DMSO deuterat
Preparació amb metiool deuterat

FUNCIONAMENT INSTRUMENTAL
Espectrómetro RMN 300 MHz (han)
Ecpectròmetre RMN 300 MHz (nit -12 hores-)

ERP01
ERP02
ERC03
ERP04

ERI01
EW02

180
625

1.400
2.800

150
900

220
750

1.680
3.360

2.500
6.000

1

220
750

1.680
3.360

5.500
12.000

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

PREPARACIÓ MOSTRES

MICROSCOPIA DE TRANSMISSIÓ
Fixació (1 mostra)
Deshidratació (1 mostri)
Inclusió (1 a 10 mostres)
Serafins (1 bloc).
UUnrms(lbloc)
Contrastar

MICROSCOPIA DE RASTREIG

Fixació (1 mostra)
Deshidratada (1 mostra)
Punt cride (1 a 6 mostres)
Muntatge kit/araldite ( 1 mostra)
Muntatge carbó/plata (1 moan)
Muntatge stub carbó ( 1 mostra)
MeuLtitzaãò ( 1 a 20 mostres)
Evaporació carbó

MEP01
MEP02
MEP03
MEP04
MEP05
MEP06

MEP07
MEP08
MEP09
MEP10
MEPII
MEP12
MEP13
MEP14

230
140
620
620

1.320
390

235
240
160
SO
95

290
345
160

1.370
1.260
1.830
1.S30
2.675
1.560

1.180
1.180
1.080

985
1.000
1.235
1.300
1.080

1.370
1.260
1.830
1.830
2.675
1.560

1.180
1.180
l.OSO

985
1.000
1.235
1.300
1.080
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FUNCIONAMENT INSTRUMENTAL
Microscopi de transmissió (hora nutrumeotal)
Microscopi de ristreig (hon instrumenttl)
Microanafísi de Raigs X (hora inanimami)

FOTOGRAFIA
Positivar 9x14
Positivar 13x18
Contactes 13x18
Contactes 17x23

MICROSCOPIA DE TRANSMISSIÓ
Placa
Revelat (1 plica)
Roll-film 35 mm ,
Revelat

MICROSCOPIA DE RASTREIG
Exposició
Revelat
Hardcopy

MEI01
MEI02
MEI03

MEFOI
MEF02
MEF03
MEF04

MEF05
MEF06
MEF07
MEF08

MEF09
MEF10
MEF11

230
300
315

135
270
250
350

165
100
10
15

30
50

127

2400
2400
2400

165
325
300
420

200
120
15
20

40
60

150

4.000
4.000
4.000

165
325
300
420

200
120

15
20

40
60

150

ALTRES PRESTAÍ IONS |

Calor combustió (bomba calorimétrica) -1 mostra-
Fonètica experimental
Analisi d'imatge
N.D. - No determinat

CAL01
FONDO
AIMOO

N.D.
N.D.

6000
N.D.
N.D.

7.000
N.D.
N.D.

PERSONAL |

Tècnic superior (hora)
Tècnic grau mitjà (hora)

TEC01
TEC02

4.000
2.500

8.000
5.000

71



ACORD 5/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova informar
favorablement la proposta d'adscripció del centre universitari Baix Penedès a la
Universitat Rovira i Virgili.

ACORD 6/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova nomenar el Dr.
Salvador Plaja Ballester com a professor emèrit de la Universitat Rovira i Virgili,
amb una retribució equivalent a la diferència entre la seva pensió de jubilació i el
sou d'un professor titular d'escola universitària.

ACORD 7/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova la liquidació
del pressupost de la Universitat Rovira i Virgili de l'any 1993. Aquest annex
figurarà al monogràfic de pressupostos.

ACORD 8/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova la distribució
següent del pressupost de biblioteques per al 1994 :

Centre Total 93 Total 94
F.de C. Econòmiques 4223776 5723776
F. de C. de l'Educació i Psicologia 3729711 4729711
F. de C. Jurídiques 4117014 5617014
Escola d'Enologia 2187807 3087807
ETSE 13700271 14600271
Escola d'Infermeria 2213320 3113320
Facultat de Lletres 5659357 7159357
Facultat de Química 8363934 9263934
F.de Medicina i C. de la Salut 5804810 6704810
TOTAL 50000000 60000000

ACORD 9/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova la proposta
d'incrementar tots els llocs de cost en la mateixa proporció que s'havia incrementat
el pressupost global per a activitat docent (101.250.000> 120.000.000). Pel que fa a
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, i a petició del seu director, els increments
es faran sobre els pressupostos definitius de l'any 1993 presentats per la direcció
del centre.

ACORD 10/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova la distribució
de la subvenció de la Diputació 1994 següent:

Crèdit 25.224.351
Gent Gran (finalista) 662.099
Crèdit disponible 24.562.252
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Distribució crèdit disponible:
Conveni multilateral Univ. Països Catalans
Convenis Universitaris Iberoamericanes
Cofinançament del Pla de recerca
Informatització del Registre General
TOTAL

3.000.000
3.000.000

10.000.000
8.562.252

24.562.252

ACORD 11/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova la proposta de
dotar una partida pressupostària extraordinària per atendre les despeses de telèfon
per a l'any 1993-94 i la seva distribució que figura com a annex.

Edifici Imperial Tàrraco:

Facultat de Lletres
Facultat de Qufmica

Dep. d'Història i Geografia
37,03

Dep. d'Antropologia Social i Fil.
15,64

Dep. Filologies Romàniques
14,26

Dep. Filologia Anglo-germànica
10,19

Dep. Química
52,16

Dep. Bioquímica i Biotecnologia
8,49

Dep. Filologia Catalana
16,32

'ANNEX

Línies x 2948 x 12 = Total quota

7
7

3
9

3
4

3
4

3
3

3
13

3
2

3
4

74

247.632
247.632

106.128
318.384

106.128
141.504

106.128
141.504

106.128
106.128

106.128
459.888

106.128
70.752

106.128
141.504

2.617.824
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EÏSE

Escola

Dep. Filologia Anglo-germànica
2,5

pep. Química
2
Dep. Enginyeria Electrònica
22;12
Dep. Enginyeria Química
30,26
Dep. Enginyeria informàtica
35,05
Dep. Enginyeria Elèctrica i Mec
29,92
Dep. Gestió d'Empreses i Ëcori.
3,25

l
3
6
3
8
3
9
3
7

52

247.632

35.376

35.376
106.128
212.256
106.128
283.008
106.128
318.384
106.128
247.632

35.376

1.839.552

Medicina
Faç. de Medicina i C. de là Salut
Dep. Ciències Mèdiques Bàsiques
34,39
Dep. Medicina i Cirurgia
29,19

Imperiai Tàrraco
ETSE
Medicina

F.C. Econ. i Emp.
F.C. Educ. i Psic.
F.C. Jurídiques
Enologia
Infermeria

2.617.824
1.839.552
1.025.904

5.483.280

138.756
306.912
418.860
118.422

982.950

7
3
9
3
7

~29~

247.632
106.128
318.384
106.128
247.632

1.025.904
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Total 6.466.230

ACORD 12/44 , de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova la
convocatòria d'oposicions de cossos docents universitaris.

ACORD 13/44 , de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova la
convocatòria d'oposició per cobrir 13 places d'ajudants d'arxius i biblioteques, de
l'escala de gestió, grup B. El tribunal serà el següent:

President titular: Dr. Lluís Aróla i Ferrer
President suplent: Dr. Josep Oliveras i Samitier
Vocal titular: Sra. Silvia M. Sancho i Roca
Vocal suplent: Sra. Helena Fraga Gonzalez
Vocal titular: Dr. Ponç Mascaró Forcada
Vocal suplent: Sr. Enrique Gallego Sirvent
Vocal titular: Sra. Josepa Rius Masip
Vocal suplent: Sra. Ariadna Casals Garcia
Vocal titular: Sr. José Luís gonzález Ugarte
Vocal suplent: Sra. Teresa Bargalló Escrivà

ACORD 14/44 , de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova la
convocatòria per cobrir una plaça de tècnic corresponent al cap del Servei de
Recursos Humans. El tribunal serà el següent:

President titular: Dr. Lluís Aróla i Ferrer
President suplent: Dr. Josep Guasch i Torres
Vocal titular: Sra. Sílvia M. Sancho i Roca
Vocal suplent: Dr. Josep Oliveras i Samitier
Vocal titular: Dr. Ponç Mascaró Forcada
Vocal suplent: Sr. Enrique Gallego Sirvent
Vocal titular: Sr. Fco. Javier Sánchez Icari
Vocal suplent: Sr. Vicente Martínez Abascal
Vocal titular: Sra. Àngels Olivé Conde
Vocal suplent: Sra. M. Cinta Olivé Conde

ACORD 15/44 , de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova la
convocatòria de concurs de selecció per cobrir una plaça de personal laboral de la
Universitat Rovira i Virgili en règim de contracte laboral indefinit, de coordinador
del Servei de Recursos Científics. El tribunal serà el següent:

President titular: Sra. Sílvia M. Sancho i Roca
President suplent: Sr. Carles García Mellado
Vocal titular: Dra. Carmen Claver Cabrero
Vocal suplent: Dr. Josep Guasch i Torres
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Vocal titular: Dr. Lluís Aróla i Ferrer
Vocal suplent: Dr. Josep Anton Ferré i Vidal
Vocal titular: Sr. Josep M. Borràs Galceran
Vocal suplent:Sr. José Luís Valdivieso Alvarez
Vocal titular: Dra. Aurora Ruiz Manrique
Vocal suplent: Sr. Juan Antonio Taboada González

ACORD 16/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova sol·licitar
l'homologació de les beques de la URVa les de la CIRIT i del MEC.

ACORD 17/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova el canvi de la
plaça d'ajudant del Servei de Recursos Científics de la Unitat de Fonètica per una
plaça del grup I.

ACORD 18/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova ratificar el
conveni signat entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Arquesbisbat de Tarragona.

ACORD 19/44 , de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova ratificar
l'acord de la Subcomissió de Personal, en la seva sessió del dia 13 de desembre de
1994, i desestimar el recurs presentat pel senyor Colomán Navarro Cañete contra
la proposta de la Subcomissió de Personal de data 29-09-94, de provisió de la
plaça de titular d'universitat interí, de l'àrea de Psicologia Bàsica (núm. 9407-658),
per part de la senyora Rosa Maria Sánchez-Casas Padilla.

ACORD 20/44, de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova ratificar
l'acord de la Subcomissió Acadèmica, en la seva sessió del dia 19 de desembre de
1994, d'aprovar les llistes de crèdits lliures extracurriculars i d'assignatures
susceptibles de ser crèdits lliures, per al segon quadrimestre.

ACORD 21/44 , de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova ratificar
l'acord de la Subcomissió Acadèmica, en la seva sessió del dia 19 de desembre de
1994, de convalidado com a crèdits lliures de cursos realitzata a Escoles
d'Idiomes.

ACORD 22/44 , de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova ratificar
l'acord de la Subcomissió Acadèmica, en la seva sessió del dia 19 de desembre de
1994, pel qual s'aprova que, a petició de l'Escola Universitària d'Infermeria Verge
de la Cinta de Tortosa, els alumnes d'aquesta Escola puguin cursar el 20% dels
crèdits lliures a l'Escola de Medicina Tradicional Xinesa Yunan, per al curs 1994-
95, en lloc de cursar només el 10% que permet la normativa.

ACORD 23/44 , de 20 i 21 de desembre de 1994, pel qual s'aprova ratificar
l'acord de la Subcomissió Acadèmica, en la seva sessió del dia 19 de desembre de
1994, pel qual s'aprova que les modificacions de la Normativa de permanència de
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l'alumnat, aprovades en la sessió de la Comissió Gestora del dia 23 de novembre de
1994, siguin d'aplicació per al curs 1995-96.

ACORD 1/45 ,de 20 de gener de 1995, pel qual s'aprova convocar per a la 4a
convocatòria de cossos docents universitaris la relació de places que figura com a
annex.
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RELACIÓ DE PLACES A CONVOCAR A LA la CONVOCATÒRIA DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

Li Subcomiuloaa fonanti reunida «I da 1» d> gener d« 1995 acorda «provir • U convocatoria d* COOM Docent« toa place« leguen ta:

DEPARTAMENT PLAÇA AREA DE CONEIXEMENT PERFIL OCUPADA INTERINAMENT OBSERVACIONS

d'Enginyeria Electrònica 299
Titula <f Eicol« UnlvmiUrli
Temp« complet

Tecnologia Bectrònice Circuii. I .Momee Bnlab GIHAL CASTILLON, Roberto

D'Enginyeria Electrònica 241 Tecnologie Electrònica
Titular dEicola UnlvenitiiU
Temp« complet

Tecnologi« etoclionlca.
Laboratori de tecnologia
electrònica I teoria da
drente.

LOPEZ LOPEZ. Joei Remòn

~J
03

D?Enginyeri> Electrònica 24J Tecnologia Election«!
Titular dEKolaUntventtarii
Tempt complet

oTEnginyene Electrónica 249 Tecnologia Electrònica
Titular rfEecola UnivenilMa

Electrònica analogica. LLOB6T VALERO, Eduard
Laboralorl de tecnologia
eleekonicalleorlade
circuiti.

Tecnologia electrònica. VILANOVA SALAS. Xavier
Laboratori d« tecnologia
electrònica I teoria d*
cbcuita.

d'Enginyeria Oirfmice 2£3
Titular IMvereitat
Tempe complet

Enginyeria qiXmica Laboratori de química. ROLAN MOSQUERA, Adolfo
Projectea de reneenyamant
d'enginyeria química

d'Enginyeria Elèctrica I 329
Mecànica Titular Univeraital

Temp« complet

Enginyeria mecànica Lnpròpieederarea FERRANDO PIERA. Fi E« franilbnna de TEU « TU I «'amortiza
una ptaça oTiaaoctit B ojue té vacant el
departament

d'Enginyeria Elèctrica i 131 Enginyaria eücMca
Mecànica Titular rfEacola Unlvenílàrla

Temp* complet

Calcul de maquino
eMKMquea

GARCIA AMORÓS, Jordi



HELACIÓ DE PLACES A CONVOCAR A LA «a CONVOCATÒRIA Dg COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

USubMmtalhSdePinwiltíUtikü^dllíctoiyriKdílíSStcw^.ptovM.l.corwoetórüífa^sMiDoMntolwpl«««^)«!!«:

DEPARTAMENT PLAÇA AREA DE CONEIXEMENT PERFIL OCUPADA INTERINAMENT OBSERVACIONS

tfEngbUWl. Intern»»« Ot AnaJtedura I tecnologi« Arquitectura d« ALIAGAS CASTELL Carlo«
TIWar(ÍEacolaUnl»ar.ilirla d. computo*.« eoíeïladora. MIAO»» CMÏEU. ano«
Tampa compiei Va« pac computadora.

cTEnglnyoria Informatica 296 Arquitectura I tecnologia Eitructjr.de GinctA-BUinoSO
TllutKjE.col.UnW.ilVl. d.eomputtdor> eompirujdora. VILALLONGA.̂ .
T«r,p.eomplrt «.Vip« computo*.«. "^

^1
co

ov otvnovB wieoiquv«
Batiquca

d"lnlarmefia

de G.ibö d~Empreee> i
Economia

Titular d'Escola Universitaria
Temps complet

4Ct
Titular tf Etcola Univaraitária
Tempt complet

493
TltubrUnrveraital

imKt 9otvtvyim

lnf«rm«r.a

Economi! finaneva 1
coinplabHiUt

UM propin o* rartt

(ntWawta
nwdeo.qu1njrgle« d*
raduH

MalnnalIquM da U«
op*r»elofw finançar«*

GENE DUZ, Jo.̂ .

RAMOS MARTINEZ, Emilio

VACANT

dtGothSdEmpraiMl 519
Economia Titular rf Eacola UnhraraKarla

Temp* complat

Organització tf«npr.Mi OrganHncM tmfl"** TORRES CORONAS, M.
Taraaa

daOe>M<tEmpr«Ml
Economìa

«44
CatedrMeUnhranltat
T.mp« comptel

Fonamenti d« ranis«!
economica

Teoria aomomlca (M.
marcala Bnancefa

VACANT Canvia rkea de conatcantant:
d'Economia, niirarla • runaraante i
fan aitai econòmici



HEIACIÓ Dg PLACES A CONVOCAR A LA «a CONVOCATÒRIA DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

Li SubeomlnM di Panonal nunkfe il da 1» di gmn d» IMS «cord* «provar i b convocatoria d* Coam Docontt IH placa« ««guani«:

DEPARTAMENT PLAÇA AREA DE CONEIXEMENT PERFIL OCUPADA INTERINAMENT OBSERVACIONS

d« Oral MO
CabdrMeUnlmnltat
T»mpaeompM

Drat rank LM propi« cta Nra RICAHT MARTI Enewnaclò

d« Oral
CatedrUcUnhmlM

DralIntMfucloralpúMe
raUctcn.hl»K¿n¿

LMpr6pl.d«ràrM PtGRAU SOLER Anioni

(hont

00
O

THulK tf EKol« UfihMnlUcla
Timpà ootnpM

ST7
rifui» rfE«col« IMnflHirta
Temp« eompM

DraliWIralwIHdila
MginlatMeW

DnliMb«t»llldth
•tguratel wdal

Dratdi la »gurMat Medi

FMaelon» laboral«
Indvldual«

NAVARRO ROLDAN, Radi
Angel

TORRES GOSALBEZ, Dui«

557
Catedràtic Unlmreital
T«fnp« complot

Oral dot tribali I d« la
Mguratat tocial

LnpcòplMdirarw MARTINEZ ABASCAL.
Vic«nt« Antonio

E» »antlonn« da TU a OU I ••«mortiti»
un« plací d^mauil quo U vacant «I
dapirtifiMiil

d« FRologb Catalana 611
Tibiar Univortltat
Tamp« compi«!

Flologia Catalana Dlahctologla catalana NAVARRO GÓMEZ. P«n

da Paleología «7
TKulat Unlv«r«)tat
Tamp» complM

Ptraonattat, avakiacU I P«lcopatologla
kactanwnt psicologie TOMAS ALABART.In*«



La Sufceominió oo Pon»

DEPARTAMENT

^Filologi»
AngkMioniuMco

diFilototfo
Anglo-gonoMca

do°aleolog.io

daPafcofagio

da Ch IMI li) a

daOuMea

daOuhiko

oaOuMco

dvOuoVrwcfl

do Quotile»

doBoqufaifcal
B»MaiK>too>a

daBbquInikal
Biotocnologio

daBïoquMeoi
Biotecnología

tfEngjnyorloElocMniei

rfCngloyorto Elocwonlco

* Engtaŷ i EkeMnka

tf Engkiyi>l> ElKMnlci

í EntfnynU EbcMntei

tfEnoJnncta ElMMnle»

dlMlr«umd«^<««1»*.9«m«<iH»«o»nl>^pm««l·lniimi»·ltiH«l»riiiiiDco»ifch«tlM Hl|l«ih.

PUÇA AREA DE CONEDŒUEHT OCUf ADA INTtnniAKEMT
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«7J

Titular tfEieoU Un»nnltiria
T«m|»ooiivM

Tibtor tf€MOki Univ«raiU(i«
Tm«« comptai

TadirUiimraiul
Tompo conpM

Tilul»Ul>lvw»Hj1
T«nB»ewnpW

TMIIP« compi tt

THuWÜñlwonlW
Tinipooonptol

nuUilMvoralM
T«np>c»iipM

TIlulitUnlvonllM
T«iH»oompM

r.ul» <rE«x4< Unitnnilafii
Tonp>compM

TIM« o-EfCob UnKwmllafi«
Tomo« confitat

TikitBT rfEKota IMwnitari«
Tompo oompl·l

TlUto tfEKOk IMnniarii
T"noooomol.l

TbteUnlwniW
TonpoconpM

Tlbite tfEoeolo IMvorallirio
TomoooonpW

Tompo oooipM

TlUor dtoeolo UibmMrio
Tomo. oomol·l

•nubrtfEoeokì IMnrakkio
Tompo eomotot

Titubi fCtcalt UnlvonltWo
TMIOO oomplol

TOlw dlocoki UMMroUtrlo

nMogHmojou

Fuotooioonglou

P^cobiotoç.«

Prologui BUca

ûiataloo Inor̂ hifco

OuMaifUco

FWcooptoocki

OulnlcaAiuUIci

OüfcnhiiltMiiuhnlLi

FUtiipfeoda

Nutrició IbromoMogU

Blologlo VogoUI

NuHdollKoniololo«it

ToMolocui BoeMnlu

Toonotogfa EIoeMlrico

T«=nolooúEkrt*ofc.

•Hrtmnttf i

EnglnrMl« d» «MMIM« 1

STYLE. John Glonoion

SAN JUAN MUÑOZ. Hlnn
Ibawo

COLOMINAFOSCH.M.
TOTOBB

SÁNCHEZ-CASAS PADILLA.
Roo» Morii

VACANT

CUOTET ROICU. Anno M.

HÖHTE RENAUOAT. Démooo

RUSAHCHEZ
CAPELASTEGU. Ho. Idor

RUIZ UORILLAS, Nilrio

VACANT

CANALS BOSCH. Joan
Uqu.1

SÁNCHEZ-CASAS PADILLA,
Polomo

QUILLAHON NAVARRO.
Jooéblomiol

VACANT

RAUREZ FALO. Jooá Lião

CAMELLAS ALBERCH.

BREZUES LLECHA. Joouo
Jorgo

CÁLVENTE CALVO.

LEYVA GRASA, Román

CABRÉ BODÓN, Hooof
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RELACIÓ DE PLACES A AJORNAR A LA 4t CONVOCATORIA PE COSSOS DOCENTS UNtVEHgTABIS

DEPARTAIENT

tfEn«ii>r«nO<iimna

irruiVi·iM^ fh îu •

Jt«9>iy«mitet<al
imi i

ó EraAiMih FAi·li • i
MlUl.ll

if&qtay îBkcknl
UMM¿

ítnghywi. Eletti I
ltoUlik.1

iTTralnml» hknUo

PLAÇA

Tumi ijuu»ni

TOTHHOMIVM

MB TlluhrlMvmll·l

TmMeaivM

1«n»«>vM

T«mp« comptai

Tmpico^W

T«̂ .»»»̂

TMBM n»»ltt

SI TbiUfUniwin*
T«np*«MpW

T··t··o·H"
»D Titular efEnx>toUnk»t«ittni

T«««ca«fM

TU TltukftfCicobUiMnitkb
T^»a«fM

TMHii immilli

Tll.̂ i iDBIplH •

T«nf*«M«M

T«*»OTpM

TMi|»aampM

AACA DC CONEIXEMENT OCUPADA MTEMNAHCNT

CtMdfctfMÍlnvMtffKÍÓ VACANT
oparaliM

Franaévoo

UMMM*M* CUCtTA BOMEO. M N imo

" ' frmiBMjMtor

ExpraNMgridteBOT GONZALEZ BADCAUU
fantfLiir*ui 0««iÉrn

AiqJte»fcri 1 taaiol*^« VACANT
«teMM^utalnn

Hî liiMi« 1 *mt\9&9 IMHTtlFtlTiMVP.ff̂ wrd

II •••Mi il f ilHiiiiii VA^TAftT
MlMIÉi'«

• l-̂ -mr. ipilr̂ rf. RUBFflAP^aM.C·tM

tfEn0nr«fi«tafen»Mu a* TIMvtfEmtolWmnMrifi Ani
T««l>onwM *"

puavHit.ni»>«"
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RELACIÓ DE PLACES A AJORNAR A L.A 4.fl CONVOCATÒRIA, p^ COSSOS OOCENJS UNIVERSITARI«

Lm^*rmm^a*?~*~*rmx«**<h.1td,v~~tà* \m•*<>«*****·lMiun,·i»*rt·i·Cc···tD·tm*tmti**,mi»mér:

DEPARTAMENT PLAÇA AREA DB CONEIXEMENT OCUPADA MTERmAMENT

otCioncni

d.ltaicinaiCinjfgÉi

dtIMKiralCírarol»

o*M«fc»iaiCllun>o

dtModfcfculCifwgj»

• lOranjo

TUuhrUnHoranot
To

Tlturar d-EoBob UnmnHMa
Tn

TiMM <fEwot> IMnnKki«
T·mii.M·lJ·l

rnuUrUnlnnUil
T«n>p.c«inptel

TllulvUdlMnlul
T<nv»oora«M

TilutarUninrailM
Tin

CS TikihrtfEieabUnlnnUini

>cWogiqUM SANT AFE MARTWEZ.
UMMI

JOVE SAMS. MunUdrn

MwlicinapnMMlnlukil BATUE NAOAU Janl
pabto.

CUnete. mocMògiquM

P^qii«*U
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RELACIÓ DE PLACES A AJORNAR A L« 4. CONVOCATÒRIA DE COSSOS POCgNTS llmyrPSITA.;)!«,
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ACORD 3/45, de 20 de gener de 1995, pel qual s'aprova delegar en la
Subcomissió de Personal l'aprovació dels tribunals de les places que es convoquen.

ACORD 4/45, de 20 de gener de 1995, pel qual s'aproven les transformacions
de places següents:

- La plaça 329, del Departament d'Enginyeria Elèctrica i Mecànica, es transforma
de TEU a TU i s'amortitza una plaça d'associat B que té vacant el Departament.

- La plaça 644, del Departament de Gestió d'Empreses i Economia, canvia l'àrea de
coneixement d'Economia Aplicada a Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.

- La plaça 557, del Departament de Dret, es transforma de TU a CU i s'amortitza
una plaça d'ajudant que té vacant el Departament.

ACORD 5/45, de 20 de gener de 1995, pel qual s'aproven les subvencions per a
programes de doctorat per al bienni 1992-94 (2n any) i per al bienni 1993-95 (Ir
any) que figuren com a annex.

ANNEX
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ACORD 6/45, de 20 de gener de 1995, pel qual s'aproven les modificacions del
pressupost de la Universitat Rovira i Virgili per al 1994. Aquest figurarà al
monografìe de pressupostos.

ACORD 7/45, de 20 de gener de 1995, pel qual s'aprova designar el Dr. Josep
Anton Ferré i Vidal com a ponent per tal d'emetre un informe sobre el recurs
presentat pel Sr. José Luis Terrazas Hontañón contra l'acord que la Subcomissió de
Personal va prendre el 29 de setembre de 1994, referent a concedir la plaça núm.
9407-706 de TEUI de l'Àrea de Matemàtica Financera a la Sra. M. Glòria Barberà
i Mariné.

ACORD 8/45, de 20 de gener de 1995, pel qual s'aprova ratificar els acords
presos per la Subcomissió de Personal de la Universitat Rovira i Virgili des de la
sessió la a la 13s.

ACORD 9/45, de 20 de gener de 1995, pel qual s'aprova l'adhesió al manifest per
a la transparència en el comerç d'armes..

ANNEX

Manifest per la transparència en el comerç d'armes

L'exportació d'armaments és una activitat tradicionalment basada en el secretisme i
en la manca d'informació, algunes vegades per suposats interessos estratègics dels
països venedors, i d'altres per temor de les seves pròpies empreses a ser conegudes
per les seves vendes a països en conflicte o que no respecten els drets humans.

Els governs, malgrat tot, continuen signant acords i compromisos internacionals per
tal de donar més transparències a les seves activitats militars, conscients que han de
donar una bona imatge davant d'una opinió pública cada cop més sensibilittzada i
favorable al desarmament i a la creació de mesures de confiança. Aquesta voluntat,
nogensmenys, no passa del nivell de bones intencions respecte del comerç
d'armaments, ja que a l'hora de la veritat es continua amagant informació i es
promou l'exportació de material bèl.lic.

A Espanya, el secretisme en el comerç d'armament és total, en tractar-se d'una
matèria classificada com a secreta des de 1987: ni tan sols els parlamentaris tenen
accés lliure i directe a les actes de la Junta Interministerial que aprova i controla
aquest comerç i, per descomptat, es tracta d'una activitat que la societat no pot
controlar.

L'exportació d'armament, malgrat tot, afecta directament i de forma negativa a
nombroses poblacions que viuen en països en conflicte, en situació de crisi o que es
troben sotmesos a règims que no respecten els drets humans bàsics. L'exportació
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d'armament, a més a més, aviva nombroses situacions de guerra, augmentant-ne la
letalità! i destruint el medi natural.

La transparència en el comerç d'armament, contràriament, és un factor essencial per
a una eficaç política de control d'armaments, una excel·lent mesura de foment de la
confiança i una manera d'evitar les males percepcions de la política de seguretat.

Per tot això, les tres organitzacions internacionals signants d'aquest manifest, a
partir del compromís en els camps dels drets humans, la protecció del medi ambient
i l'assistència humanitàna, exigim la total transparència de les exportacions
espanyoles d'armament, i que les actes d'aprovació de les exportacions de la Junta
Interministerial siguin públiques i es publiquin trimestralment.

12 de desembre de 1994

ASSUMPTES DE TRÀMIT

AT 1/45 S'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis
de la Universitat Rovira i Virgili per a l'any 1994, que és la següent

Personal funcionari Personal laboral
- A: 1 I: 12
- C: 3 11:5
- D: 13 III: 4
- E: 2 IV: 5

V: 1

AT 2/45 S'aprova el temari presentat per la Facultat de Lletres per a l'alumna
Florentina-Lilica Voicu, per als estudis de Filologia Hispànica, per tal de
realitzar la prova de conjunt per homologar el seu títol de llicenciada per
la Universitat de Bucarest.

AT 3/45 S'aprova la reglamentació per a l'expedició de còpies autèntiques en la
Universitat Rovira i Virgili, que és la següent:

Article 1. Es considerarà còpia autèntica de document públic o privat
aquella de què l'òrgan competent faci constar l'autenticitat.
Article 2. Serà competent per expedir còpies autèntiques el personal
funcionari amb destinació a les secretaries de centre, al Servei d'Afers
Generals, al Servei de Recursos Humans, al Servei de Gestió Acadèmica
i al Servei de Gestió de la Recerca.
Article 3. L'autenticitat de les còpies de documents públics o privats que
s'expedeixin quedarà acreditada fent constar a la còpia que es tracta d'una
còpia autèntica, l'òrgan administratiu que l'expedeix, la data de
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l'expedició, i Ja signatura i el nom i els cognoms de la persona
funcionària que l'emet. En les còpies dels documents privats s'indicarà, a
més, que exclusivament tindran validesa i eficàcia en l'àmbit de Jes
administracions públiques,
Article 4. El preu que s'abonarà per l'expedició de còpies autèntiques
serà el que aprovi l'Administració competent a l'hora de fixar els preus
públics universitaris.

AT 4/45 S'aprova la proposta de preus per al Curs de correcció de textos (nivell
K), organitzat per l'Àrea de Llengua Catalana del Servei Lingüístic
d'aquesta Universitat:

- Membres interns URV: 14,000 PTA
- Membres externs URV: 21,000 PTA

ACORD 1/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aproven els censos electorals
de l'alumnat per centres, pel que fa a les eleccions de representants de l'alumnat a
Junta de Govern.

ACORD 2/46, de lòde febrer de 1995, pel qual s'aproven els censos electorals
de l'alumnat de 3r cicle de la Facultat de Química, de l'alumnat de 3r cicle de la
Facultat de Lletres, de l'alumnat de l'Escola d'Enologia i del personal acadèmic del
Departament d'Història i Geografia, pel que f a a les eleccions per cobrir vacants al
Claustre Universitari.

ACORD 3/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova el calendari d'eleccions
a Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex

ANNEX

CALENDARI D'ELECCIONS JUNTA DE GOVERN

16-02 Aprovació dels censos electorals, del calendari d'eleccions i de la
distribució d'escons a la Junta de Govern per part de la Comissió Gestora.

17-02 Tramesa del cens electoral als centres i departaments per a la seva
exposició pública.

20-02 Convocatòria d'eleccions de representants a la Junta de Govern.
22-02 Termini de presentació, per part de qualsevol persona, de reclamacions

administratives davant de la Junta Electoral sobre la seva inclusió o
exclusió en el cens.

24-02 Resolució de les reclamacions administratives presentades per qualsevol
persona sobre la seva inclusió o exclusió en el cens per part de la Junta
Electoral.
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28-02 Termini de presentació a la Secretaria General de candidatures a
representants a la Junta de Govern.

02-03 Proclamació dels candidats/tes a representants a la Junta de Govern i
designació dels presidents i vocals de les meses electorals.

03-03 Tramesa del cens electoral definitiu als centres i departaments, i
notificació a cadascun dels interessats de Ia seva designació com a
president o vocal d'una mesa electoral.

06-03 Termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de recursos
contra els acords de proclamació davant la Junta Electoral.

09-03 Resolució dels recursos presentats contra els acords de proclamació de
candidats/tes per part de la Junta Electoral.

10-03 Termini per al·legar davant la Junta Electoral causa justificada i
documentada que impedeixi ésser president/a o vocal d'una mesa
electoral.

13-03 Termini perquè la Junta Electoral resolgui les al·legacions presentades
respecte a la impossibilitat d'ésser president/a o vocal d'una mesa
electoral i procedeixi a fer noves designacions, si escau.

14-03 Inici de la campanya electoral dels candidats/tes a representants a la Junta
de Govern.

20-03 Termini per emetre el vot per correspondència a les eleccions de
representants a la Junta de Govern.

21-03 Eleccions de representants a la Junta de Govern.
22-03 Proclamació dels resultats de les eleccions de representants a Junta de

Govern.
25-03 Termini de presentació per part de qualsevol candidat/a de recursos

contra els resultats de les eleccions de representants a la Junta de Govern.
27-03 Resolució, per part de la Junta Electoral, dels recursos contra els resultats

de les eleccions de representants a la Junta de Govern.

HORARI DE VOTACIÓ

Eleccions de representants de l'alumnat de 12 a 18 h.
Eleccions'de representants del personal acadèmic (grup b)... de 17 a 18 h.
Eleccions de representants del PAS de 13 a 14 h.

Nota: Tots els terminis finalitzen a les 14 hores del dia fixat.

ACORD 4/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova el calendari d'eleccions
de representants de l'alumnat de tercer cicle a les comissions estatutàries de
Recerca i d'Estudiants. És el mateix annex que el de l'acord 3/46.
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ACORD 5/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova la distribució dels 15
representants de l'alumnat a la Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili.,
que figura com a annex.

ANNEX
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ACORD 6/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova la distribució dels 25
representants del professorat a la Junta de Govern de la Universitat Rovira i
Virgili. És el mateix annex que el de l'acord 5/46.

ACORD 7/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova que, d'acord amb
l'article 118.2 c dels Estatuts de la URV, el nombre de representants de tercer cicle
a la Comissió d'Estudiants sigui de dos alumnes.

ACORD 8/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova designar el Dr. Antoni
Gonzalez i Senmartí com a representant del professorat a la Junta Electoral de la
Universitat Rovira i Virgili.

ACORD 9/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova la priorització de les
obres de reforma, adaptació i millora (RAM) per al 1995, que figura com a annex.

ANNHKX
•Mittel*
locan Baiuoa Rouf
Primara plann Merai Fòrum
Ampttidd t**««* » lira 0.

locala 4a pl an Oaapono»
LOOK 6l pl »n doapltoa
Stil prdmon m «Ja 1 «Im.

Kb aba. «tórnio
InfUUado (MtanttzMor
SinyiloaclA
«¿•guado vala Ublloucí

Ufi opmaom unUriu
Fotocopii«
Foreman!» 0 «uba
Fonamanta noui distrai

M»Q(i»cil SRC
HaMUtgM probaaora vWtanU

PHlt oanaral
Amptado bMotoca
Anrplaeio bar
Ritorni« plani» babà

Acondldonamint aula
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ACORD 10/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova el calendari laboral
del personal d'administració i serveis per al 1995., que figura com a annes.

ANNEX

CALENDARI LABORAL DE L'ANY 1995
PER AL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

1. Festes laborals

1 de gener Cap d'Any
6 de gener Reis
14 d'abril Divendres Sant
17 d'abril Dilluns de Pasqua
I de maig Festa del Treball
15 d'agost L'Assumpció
I1 de setembre Diada Nacional
12 d'octubre Festa de la Hispanitat
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre La Immaculada
25 de desembre Nadal
26 de desembre Sant Esteve

2. Festes locals
Tarragona: 19 d'agost Sant Magí

23 de setembre Santa Tecla

Reus: 29 de juny Sant Pere
25 de setembre La Misericòrdia

3. Període de vacances d'estiu
Amb caràcter general, el personal d'administració i serveis ha de realitzar les
vacances anuals durant els mesos de juliol i agost, excepte en aquells casos pels
quals es dictin normes específiques per necessitats del servei. Els responsables de
cada unitat hauran de formular les propostes especifiques que considerin
convenients per garantir la prestació concreta dels serveis. S'estableixen les
alternatives següents:

- mes de juliol: 10 % de la plantilla de cada unitat
- mes d'agost: 90 % de la plantilla de cada unitat
- 31 dies continuats a realitzar entre I'l de juliol i el 31 d'agost

La partició del període de vacances implicarà necessàriament que aquestes s'hagin
de realitzar en dos períodes de 15 i 16 dies.
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Els períodes proposats per les diferents unitats amb una antelació de dos mesos, es
consideraran confirmats un mes abans d'iniciar-se, si no han estat objecte d'una
comunicació negativa.

4. Dies de permis remunerats
El personal d'administració i serveis disposa de 15 dies d'afers propis o de descans
laboral, que es poden gaudir, amb l'autorització prèvia de la gerent o persona en qui
delegui, a sol·licitud de la persona interessada i sense justificació, des de I'l de
gener de 1995 fins al 15 de gener de 1996 Amb caràcter general, s'han de distribuir
de la manera següent:

- 4 dies per Setmana Santa Primer torn: 10, 11, 12 i 13 d'abril (90%)
Segon torn: 18, 19, 20 i 21 d'abril (10%)

- 3/4 dies per Nadal Primer torn: 27, 28 i 29 de desembre (50%)
Segon torn: 2, 3,4 i 5 de gener (50%)

- Ponts: 2 com a màxim, amb el 50 % de la plantilla en cada torn.

Possibilitats: 13 d'octubre i 7 de desembre - en funció de la ubicació oficial
definitiva de les jornades festives corresponents als dies 6 i 8 de desembre.

La resta de dies de permís remunerats se sol·licitaran amb una antelació mínima de
cinc dies laborables i la seva autorització quedarà condicionada a les necessitats dels
servei. En cap cas aquests dies es poden acumular al període de vacances anuals.
La Gerència sol·licitarà als responsables de les unitats -abans del 28 de febrer de
1995- un calendari on constaran els períodes més favorables per a la realització dels
dies de permís, atenent les especials càrregues de treball de cada unitat. La persona
que sol·liciti un o més dies d'afers propis ho farà mitjançant l'imprès que es facilitarà
des del Servei de Recursos Humans, havent-ne assabentat amb antelació el seu
superior immediat. El Servei de Recursos Humans comunicarà al responsable
acadèmic, si escau, la sol·licitud esmentada. Si el dia o dies sol·licitats pertanyen al
període declarat com a favorable pel superior, l'autorització la donarà la cap del
Servei de Recursos Humans -en qualsevol cas, per delegació de la gerent-
automàticament. En cas contrari, la cap del Servei de Recursos Humans
n'assabentarà el responsable de la unitat. Sense l'autorització expressa, no es podran
realitzar el dia o dies sol·licitats.

És recomanable no acumular més de dos o tres dies seguits de permís remunerat, ja
que una absència massa prolongada del lloc de treball distorsiona sens dubte el bon
funcionament de la unitat i de la Universitat en general.
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ACORD 11/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova el curs d'extensió
universitària "Gestió de residus en el laboratori químic", que impartirà la Facultat
de Química.

ACORD 12/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova reconèixer els dos
crèdits de lliure elecció corresponents al Curs de llenguatge jurídico-administratiu,
de 20 hores de durada, impanii a la Facultat de Ciències Jurídiques dintre del Pla
pilot de normalització lingüística coordinat pel Servei Lingüístic d'aquesta
Universitat.

ACORD 13/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova ratificar la signatura
del conveni específic entre la Direcció General de Recursos Sanitaris i la
Universitat Rovira i Virgili per a l'estudi sistemàtic d'una relació d'indicadors de
mortalitat a Catalunya (30.11.1994)
ACORD 14/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova la proposta de
tribunals per a les places de la 4a convocatòria de cossos docents universitaris.,
que figura com a annex.

ANNEX
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DEPARTAMENT CATEGORIA AREA DE CONEIX. PROP. PRESIDENT | SECRETARI
TITULARS I SUPLENTS

OCUPADA INTERINAMENT

d« FtotoglM Romink|u« rrúnMio placa: 81

Tìulai Unlvarstal

iT*mpt compi"

Al..:
Ffologi« »pinyol«

Perill:

pr.ald.nt Ulular:

FOnOASBERDET.EitfMr
voeal MeraUrl titulan
FERNANDEZ OUTERREZ. Jo«4 M*rh

pra«ld.nt lupknt:

ROCA MAHTWEZ. Jori Lub
vocii Mentir! «uplink

GAROA ESPAÑOL, Antpnfa

OTEO SANS. RM*«

CO
OI

ifcFMoghi
»í̂ »-a«nr*nte»

d* Químic«

nú miro plac* 84

Catedràtic Uniran»«!

mim»« pl»ç»: 170

Titular UnrVtrsD«!

T«mpi compi«!

Ar..:
Filologi« «nglM«

P.rlll:

Ar«.:
Química Inorganic«

P.rlll:
L»I»*«il««d»r»r«.

pr«*ld*i>l tltulw.

USANDIZAGA SAINZ. AranQnu
VOM) »*er.t*rl tttulw:

pra.ld.nt «upltnl:

ZOZAYA AOTZ1A. Marl« Pbr
voe«! Mcr«l«rl «uplwil:

GUARCIA MASSÓ. PwJro

pr««ld*nl titular:

CLAVER CABRERO, Carman
vocal a.cr.tirl Ulular:

RUIZ MANRIQUE. Aurora

pr.ild.nt .upl.nt:

MORENO MARTINEZ. Vlruxfci
vocal ••cr·tarl .upl.nt:

SALAQRÊ CARNERO. Ptar

PYM, Anthony Dnld

UASDEU BULTi, Am» U«rU



OEPABTMIENT CATEGORIA AHEA DE CONEIX. ^̂ LAR T̂sUPLami*111 °CUPAD* I"TEI""AIIEHT

da Química numa» plac« 173

Titular IMvareH«

T>mp.corrpM

ir..:
Oulrrfca FHfc.

P.rfll:
U. prtpb.de Fira.

praaldant titular.

CABALLO. LORENZO. Roaa
vocal «.cr.t.rl tltul.r:
RICART PLA. JoaapManal

pr.tid.nt «uplint:

UA5 RIERA. Franowe
yoc.l Mentori luplant:

POBLET RUS. JoMp Úfrit

REQUERO DE U POZA, H. dei
Hat

CO
o> tfEngkiywU ElKtrònk» núirorapta :̂23a

Titular cTEtco!« LWv.nlUri.

T«mp» complet

Xr..:
Enginytrit da akjtarnai I aulomkfc*

Parili:
AuMuUtacMIndutlrM

pratldant titulan
BASANE! VUIALUENOA. Lula
vocal aaeratail titular.
ÛARCESMGUa. Padró

pnaldant luplanl:

CAMINAL MAQRANS. Para
vocal «actatarl auplant:

DELCASTUO PÉREZ. Eraban

CIL DOLCET, EriMal

tfEngkiyatia EtocMnlet num.ro plaça: 238

TMar d'Eacola UnlvtnKiil«

Temp« oxrpW

Araa:
Tecnologi« Electronic.

Parili:

pra.ld.nt Ilutan
PRAT WAS. Uul«
vocal aacratarl titulan
MAIXE ALTES. Javlw

preild.nt auplant:

GAROA MORENO. Eug.nl
vocal aaeralarl auplant:
SELMA BARGAUO. Eduard

OIBAL CASnUOM, Robarlo
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DEPARTAMENT CATEGORIA AREA Of. CONE«. PROP. PRESIDENT I SECRETARI
TITULARS I SUPLENTS

OCUPADA INTERINAMENT

ifEnQinycnfl Oifnid núnwn pliç«: 283

THultf UntvwiilH

TiirpiconpM

Ar«.:
Enghyírli qufrafci

P.rfll:
tjfeoratori di quMa . Pn^wto d>

praildint tltutir:
GIRALT PRAT. Franc«c
vocii Mcritirl Ulular:
CASTELLS PIQUE, Franane

praildmt luplint:

SUEIRAS ROMERO. JMÚ« E.
vocii McriUrl luplint:

QAVALDA CASADO, Jord

ROLAN MOSQUERA, Adotto

tfEngkiywtaEftcWcal
MteMc*

8

númtropUç t:329

mute UnKnnlH

Turpi complu

Ar««:
Enginytrii micènici

P«rlll:
L~prtp.cl.rtr..

pruldint titular: :
CAPDÉVLA PAGES. Ramon
vocii Mentir! titulin
FENOUOSA CORAL, Jo«»?

pr*>ld«nt tupltnt:

BAUTISTA PAZ, Emulo
vocii »critirl luplint:
REA ROMEVA, Carln

FERRANDO PIERA. Fruc«M

tf tuyhiyww clvctncft I
M*c«nici

num«ropl«;«:331

Tllutar rfEscoli UnlvinUrU

TtnptconpM

Ar««:
Engjnywi« il*ctrici

Pirlll:
CMerfdm

pr*tldint tllulir:
MAJO ROCA, Jowi
vocii Mcnlirl titulin •
SANTIBAÑEZ HUERTAS, P«dre

pri·ldcnt «upltnt:

AÑORADA GASCÓN. P»4o
vocii ucratitl «upUnt:
UA5SAGUES VIDAL, Ulto

GAROA AllOROS. Jordi



DEPARTAMENT CATEGORIA AREA DE CONEIX. PROP. PRESIDENT I SECRETARI
TITULARS I SUPLENTS

OCUPADA INTERINAMENT

d'Enginyeria Informatica núnwo plac«: 2BS

Titulat d'Escola Universitària

T*tTpS CO (Tapiat

Àraa:
Arquitectura 1 («enologia d*
computadors
Parili:

Vhu p«f computado».

president titular

MONTSENY MASIP. Eduard
vocal Meritili titulan
MONOUSI MERCADÉ. M. Angsls

president euplent:

CRESPO LORENTE. Alora
vocal aacratarl suplint:

ROMANÍ ALSO, Santiago

AUAOAS CASTELL, Carle*

(O
co

o"&glny*ri* Informàtic*

d*CI*nel**Me<*quea
Bkslqu*«

númaro place 2M

Titular rf Escola Unlverskàrla

Tamps conpM

núnwro plaça: 394

Titular d'Escola Universitaria

Tamp« compi«)

Araa:
Arqufvctura 1 tecnologia da
computador«
Partii:

ïïfisiiïsss?"-

Xraa:
Microbiología

Pariti:
Les prieta d« rana

president titular:

MONTSENY MASIP. Eduard
vocal secretari titular:
ROMANI ALSO. Santiago

president suplent:

NAVARRO GUERRERO, Juan Jo**
vocal aacratarl auplant:
BANÚS ALSINA, Josep M.

president titular:

GUARRO ARTIGAS, Josep
vocal secretari titulan
ALEGRE ARRIBAS. Maria Tareea

présidant suplent:

CANO LIRA, Josep
vocal aaeratarl euplant:
GALVAN TAMAME, Angele«

GARCÍA-BARROSO

QENÊ DIAZ. Josepa



DEPARTAMENT CATEGORIA AREA DE CONEIX.
PROP. PRESIDENT I SECRETA« OCUPADA MTERINAHEHT

TITULARS I SUPLENT!

iftrfwfll·llfl nummi placa: 491

TKutar rfEteol« IMvtnltarla

Ttrrç i cornpM

Arai:
Mfftntria

Pirfll:
hhriMrii infalDt-quMrglM d

pratldtnt titulin
LLACER ESCOWHUBA Angtl
vocal ueraurl (huían
QUERAL CASANOVA. Rou Q.

praildint «upl·iit:

DONAT COLOMER. FrandKO J.
vocal Mcratarl iupUnt:

RAMOS MARTÍNEZ. EmUlo

dtGMMifEnnpraMtl
Eeonante

O
O

ndirate plaça: 493

TKutar UnKnnM

T*mpieacTpM

Arti:
Economi« llnanev« I comptabllat

P.HII:
IKim^T urti lli n

pntldtnl Ulular:

QL ALUJA, Jaln»
voe«! Heratari IHutan
ARAGUAS TERRER Manurf

prttldanl auplmt:

PIFARRÉ RIERA, Mirto
vocii («cratail »upUnt:

SALAS COLILLAS, Emito

VACANT

dl OHM «Empra*« I
ECOtKNTH

número placa: 511

Ttul» cTEscola LMvmltàrli

I·ITÇS cutî nt

Arta:
Otganitztcl6 d*impram

Parili:

prttldant titular:

PRADO FREIRE. Carrilo
vocal iicratarl titular:
LOPEZ VDAL. Marla Piar

prttldant iiipltnt:

TARRAGO SABATE, Franclaco
vocal (icratarl tupltnt:

GONZALEZ CORTES. RaM

TORRES CORONAS, M. Ti



DEPARTAMENT CATEGORIA AREA DE CONEIX. PROP. PRESIDENT I SECRETARI
TITULARS I SUPLENTS

OCUPADA INTERINAMENT

o*awUa<TEmprm«l
Econonn

nurmro plací: $44

Catedràtic Untore«*

Tamp« eompM

Ar..:
Fonamant» d. f inàbl iconòrnlci

Perill:
TMri. «momio, drii. •k kl

praiktent titulin

TUQORES QUÊS. Join
vocii Moritirl titular:
MANRESA SANCHEZ. Anioni

prMldtnt «upl.nl:

MORTALA ARAU.JOW
voe«! »c r.Uri «upl.nt:

BERENGUER COMAS. Çdu«d

VACANT

d. Drat numm plací: 560

Cít.dràtic UnhwnM

r̂ rrpi cofrpw

Arai:
Drat rom*

Perfil:
U.)»«««« d. rira

pra.ld.nt tl·lulin

MIQUEL GONZALEZ, Jam
vocii ••entirl titulin
GOUEZ-CARBAJO DE VEDMA. F«nmdB J.

praildint lupltnt:

PANERO OUTIERHEZ. Riardo
vocii Mentir! «upl.nl:

UKAUEZ PINEDA. Jote LA

RICART MARU EflMnucU

d» DrM mirara plací: 558

Catedràtic Unhrankit

T.rnp* compi«!

Arai:
Dr«l Intwnidonal públic 1 reUclon«
lnt.miclonils
P.rlll:
U«>r»pl«d.rin.

pr.ild.nt titulan

ABELLAN HONRUBM. Vietarli
vocii »entirl trlulir: .
RODRIGUEZ CARRION. Afejndro

pr.ild.nl «upl.nt:

MARNO MENENDEZ. Fenwido
voci) iicratirl «upl.nt:

PlflOLRUU, Jean Dui»

PWRAU SOLER, Antoni



DEPARTAMENT CATEQOHIA AREA DE COME«. PH°* S .̂I.SS*''1 ^*0* WTEB"«AIIEMT

TITULARS ï supLENTa

dient numen placa: 571

nular a Eaeda Unlvariltaria

Turpi comptat

Arti:
On« dd tribal 1 dt la »guru* iodai

Perfil:
DraldiUMgurAlMcW

preeldant titular:

ROJO TORRECILLA, Eduardo
vont eeeretarl titular:
CtSCABT BEA. Ñaua

president «upUnt:

ALARCÓN CARAOtEUMwu^Ramao
vocii Meritar! luplint:
fcURON HERNÁNDEZ, Marta (U Mv

.• 1 ......
NAVARRO ROLDAN, rtofl Aagit

di Dr*

O
IV3

nilm»ropl«C«:577

Tlutar rfËKoU UnJvtnitirla

Tinpi coflvbt

Arn:
Ont cM tribal I di la ngurMat »oclel

Parili:
Mido» Ux«J. kKfckkaki

praildanl titular:
ROJO TORREdOA, Eduardo
vocal aacratarl titulan
CISCAHTBEA.NIU*

pratldant tuplant:

ALARCÓN CARACUEU Manuri-Runta
vocal aacratarl auplant:
MIRÓN HERNÁNDEZ. María dal Mar

TORRES QO8ALBEZ. Unía

da Oral nûtmro plaçr. 5S7

Calidrátlc Unlvirtital

T«rptcompM

Alia:
Drat del tribal I di la aaguntat aodal

Parili:
Ui·ioptadiriraa

pri·ldanl titular.
ALARCCN CARACUEU MaranMamón
vocal »eritirl titulan :
BAYIOS GRAU. Padre-Antonio

praaldinl auplant:
ROOHOUEZ-PINEHO BRAVO FBWEH. U.

vocal aacratarl auplant:
ROJO TORRECILLA. Eduardo

MARTÍNEZ ABASCAL.
Antéalo



DEPARTAMENT CATEGORIA AREA DE CONEIX. PROP. PRESIDENT I SECRETARI
TITULARS I SUPLENTS

OCUPADA INTERINAMENT

<M Robóte Catalana

O
CO

núman plaça: 811

Titolar UnhitnlM

Tempi compta

km:
Filologia C»t«l»ni

Parili:

pmldant tHuUr

MARTI CASTELL. Joan
vocii itcraUrl titulin
VENYCLAaJon

prmld«nl lupUnt:

FERFWNDO FRANCES. Artort
vocal «MraUrl «uplcnt:

MALLAmEOAVALD^VoKliAn

NAVARRO OOMEZ. P««

()• PwCOlOQll número pla;*: 137

Tftul»Un¡v«tltit

T*inp«eoiTpM

Ar«i:
PwMnillt«!. n*luKi6 1 mdtnwnl
pticologlc

Perill:
Pdoop.tologl·

pi««|d«nl titulan

AVILA ESPADA, AI«Jindr»
vocii «leratirl titulan

HERflO BUSTO. Martí Dolor«

prialdant lupltnt:

SÁNCHEZ CÁNOVAS, Jóle
vocal aaeraUrl luplmt:

CANALS SANS. JoMpa

TOMÀS ALABART, bite



ACORD 15/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova informar
favorablement sobre el canvi d'àrea de coneixement sol·licitat per la Dra.
Margarida Aritzeta Abad, de l'àrea de coneixement de Filologia Catalana a l'àrea
de coneixement de Teoria de la Literatura.

ACORD 16/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova treure a concurs una
plaça del grup l de l'Oficina de Transferències i Resultats d'Investigació.

ACORD 17/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova ratificar la
convocatòria de proves selectives per a la contractació eventual de personal
laboral a temps parcial del grup lli (Projecte de Recerca d'Atapuerca)

ACORD 18/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova, a proposta del degà de
la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV i del director del
Departament de Gestió d'Empreses i Economia, que el Dr. Anton Casas Comesaña
ocupi la càtedra extraordinària de Caixa Tarragona.

ACORD 19/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova la gestió de les
prestacions econòmiques per maternitat que figura com a annex.

ANNEX

Prestació per maternitat

L'article 38 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, afegeix una disposició
addicional onzena al text refós de la Llei general de la Seguretat Social, relativa a la
gestió de les prestacions econòmiques per maternitat: A partir de 1 '1 de gener de
1995, les empreses no podran deduir cap quantitat en concepte de pagament
delegat, en correspondre la gestió d'aquesta prestació a l'entitat gestora
respectiva.

Davant d'aquest fet i ateses les conseqüències que se'n deriven, es proposa:

1. La Universitat Rovira i Virgili assumirà el pagament de la nòmina completa del
mes en què es produeixi la baixa per maternitat, per cobrir el període de tramitació
de l'expedient per part de la Seguretat Social. En el moment de l'alta, la treballadora
presentarà al Servei de Recursos Humans una justificació de les quantitats rebudes
de la Seguretat Social en concepte de prestació per maternitat i retornarà a la
Universitat la quantitat avançada per aquesta, mitjançant un xec o a través del
descompte d'aquesta quantitat de la nòmina del mes següent al de l'alta. En el
moment de presentar la baixa per maternitat, la treballadora signarà l'opció de
devolució que prefereixi.
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2. En els casos de professorat associat i professorat amb dedicació a temps parcial,
afectats per situacions de compatibilització de dos o més llocs de treball, la
Universitat Rovira i Virgili assumirà, si escau, la part proporcional de la diferència
entre la prestació per maternitat de la Seguretat Social i la suma de les retribucions
percebudes per la persona interessada en el conjunt de les seves activitats laborals.
Per poder aplicar aquestes diferències, és condició indispensable que la persona
interessada presenti al Servei de Recursos Humans el justificant/s de les
retribucions de l'altre/s llocs de treball, actualitzades al moment de la baixa per
maternitat.

ACORD 20/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova deixar en mans del
rector l'obertura d'un expedient informatiu al professor Ramos i, en cas d'obertura
de l'expedient, es paralitzaria el concurs de la plaça 461 corresponent al
Departament d'Infermeria.

ACORD 21/46, de 16 de febrer de 1995, pel qual s'aprova desestimar el recurs
presentat pel Sr. José Luís Terrazas Hontañón, vist l'informe elaborat pel ponent
Dr. J. A. Ferré i Vidal, en relació amb la plaça jde TEU interí de l'àrea de
coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat.

ACORD 22/46, de 16 de febrer de f995, pel qual s'aprova donar suport al
manifest presentat pel Bloc d'Estudiants Independentistes (BEI) referent a l'ordre
del conseller de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear sobre l'ús del català
com a llengua vehicular en l'ensenyament no universitari que figura com a annex.

ANNEX

MANIFEST (BLOC D'ESTUDIANTS D'INDEPENDENTISTES)

Estant assabentats de l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports del
Govern Balear sobre l'ús del català com a llengua vehicular en l'ensenyament no
universitari, sabent que aquesta ordre és contrària a la Llei de normalització
lingüística a les Illes Balears, que dóna llibertat absoluta a cada centre escolar a
l'hora de triar amb quina llengua ha d'impartir les classes, que afavoreix l'expansió
del castellà i que permet l'ensenyament total en espanyol, els aquí sotasignants
expressem el nostre rebuig a aquesta ordre.

Tenint en compte que actualment, segons dades facilitades pel MEC, a les Balears
un 67% dels alumnes rep l'ensenyament només en castellà (a Palma la xifra puja
fins a un 76%) i que, amb l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports,
aquesta situació empitjorarà, estem d'acord que s'estableixi un 50% mínim
obligatori en cinc anys d'ensenyament en català als centres escolars no universitaris,
l'única solució que queda per evitar el futur monolinguisme espanyol.
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Què és l'ordre Rotger?

El conseller de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, Bartomeu Rotger, ha
aprovat un decret que afavoreix l'ensenyament total en castellà. Consisteix en el fet
que cada centre escolar pot triar lliurement en quina llengua s'han d'impartir les
classes. Des d'un principi aquest decret ha estat rebutjat públicament per l'OCB
(Obra Cultural Balear), el CIM (Consell Insular de Mallorca), l'ERC (Esquerra
Republicana de Catalunya), el PSM (Partit Socialista de Mallorca), UM (Unió
Mallorquina), JUM (Joves d'Unió Mallorquina), el JEN (Joves d'Esquerra
Nacionalista), l'Ateneu 31-D, Els Verds, el PSOE, el Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, el BEI (Bloc
d'Estudiants Independentistes), sindicats de l'ensenyament i diferents entitats
ciutadanes.

Conseqüències de l'Ordre Rotger

Actualment a les Balears un 67% dels alumnes rep l'ensenyament només en castellà
i, a Palma, la xifra puja fins a un 76%. Molts centres públics imparteixen totes les
classes en castellà, però no n'hi ha cap que ho faci en català. Amb l'ordre de Rotger
sobre el català a les escoles, aquesta situació empitjorarà ràpidament, perquè el
català perdrà posició social davant del castellà.

Ens trobem en un moment de crisi; el Govern Balear està a punt de provocar un
monolinguisme castellà a les escoles i als instituts, una expansió social del castellà.
Una frenada en sec de la normalització lingüística a les Balears.

Els nostres objectius

Demanem un 50% mínim obligatori en cinc anys d'ensenyament en català;
demanem que el Govern Balear defensi la nostra llengua (que és el que ha de fer,
segons l'Estatut d'Autonomia) i que defensi els nostres drets de poder estudiar en
català.

ASSUMPTES DE TRÀMIT

AT 1/46 Aprovar la modificació del perfil de la plaça 288 del Departament
d'Enginyeria Informàtica, que s'ha de convocar a concurs de cossos
docents universitaris, d'Arquitectura de Computadors. Visió per
Computadors, a Arquitectura de Computadors.
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AT 2/46 Reconvertir la plaça d'ajudant de Fisioteràpia num. 714 en una plaça de
titular d'escola universitària de la mateixa àrea de coneixement.

AT 3/46 Aprovar la proposta del Departament d'Enginyeria Elèctrica i Mecànica
de passar el Dr. Francese Ferrando Piera de TEUI a TUI, atès que ja ha
aconseguit el títol de doctor.

AT 4/46 Aprovar l'amortització de la plaça num. 203 d'ajudant de Física Aplicada
del Departament de Química i passar la seva dotació al pool d'ajudants
que té aquest Departament.

AT 5/46 Fer fixa en plantilla la Sra. Josefa Romero Martínez, auxiliar tècnic del
grup IV del Departament de Química.

AT 6/46 Informar favorablement sobre la pròrroga de comissió de serveis del Sr.
Josep Casals i Net per un període de tres mesos, fins al 31 de maig de
1995.

ACORD 1/47, de 23 de febrer de 1995, pel qual s'aprova la següent distribució de
representants del professorat a la Junta de Govern (disposició addicional 4 dels
Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili):

- Agrupació a): 5 escons
- Agrupació b): 7 escons
- Agrupació c): 4 escons
- Agrupació d): 9 escons

ACORD 2/47, de 23 de febrer de 1995, pel qual s'aprova que cada agrupació,
respectant la distribució d'escons assignada, es posarà d"acord amb el mecanisme
que vulgui utilitzar per decidir qui són els seus representants a la Junta de Govern,
en el marc dels Estatuts.

ACORD 3/47, de 23 de febrer de 1995, pel qual s'aprova, quant al representant de
les institucions sanitàries, que sigui la Junta de Centre de la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut qui faci la proposta. L'agrupació no podrà sobrepassar el
nombre d'escons assignats, incloent-hi el professorat representant d'institucions
sanitàries i els directors de departament, a més del degà i de la directora de centre,
que en són membres nats (total. 5 escons).

ACORD 4/47, de 23 de febrer de 1995, pel qual s'aprova designar el Sr. José
Luís Valdivieso Alvarez i el Sr. José Luís González Ugarte com a representants del
personal d'administració i serveis a la Comissió Econòmica de la Universitat
Rovira i Virgili (article 181.1 g).
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ACORD 1/48, de 24 de març de 1995, pel qual s'aprova que les institucions
sanitàries estiguin representades a la Junta de Govern de la Universitat Rovira i
Virgili per un únic professor.

ACORD 2/48, de 24 de març de 1995, pel qual s'aprova que el representant de les
institucions sanitàries a la Junta de Govern sigui nomenat pel rector, segons la
proposta consensuada de les esmentades institucions.

RATIFICACIÓ DE CONVENIS

RC 1/40 21.06.1994: Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili
i el Centre de Lectura de Reus.

RC 2/40 08.01.1993: Contracte d'assessorament universitari entre la Universitat
Rovira i Virgili i Apple Computer España SA.

RC 3/4027.04.1994: Conveni marc de col·laboració entre el Centro de
Investigaciones y Estudiós Superiores en Antropologia Social i la
Universitat Rovira i Virgili (Departament de Filosofia i Antropologia
Social i l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya).

RC 4/40 13.07.1994: Acord marc de cooperació entre l'Instituto Juan César García
(Quito, Equador) i la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Espanya).

RC 5/40 26.07.1994: Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili
i la Fundació Narcís Monturiol.

RC 6/4015.07.1994: Conveni per al desenvolupament d'un programa de
cooperació educativa entre l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i l'Associació Nuclear d'Ascó.

RC 7/40 02.09.1994: Acord específic per propiciar la creació d'una base de dades
referenciais sobre històries de la vida.

RC 8/40 19.09.1994: Conveni específic de col·laboració entre la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili i
la Fundació Grup ASDE.

RC 9/40 27.04.1994: Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona (Espanya) i la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (Argentina).
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RC 1/41 30.06.94: Conveni específic de cooperació entre la Universitat Rovira i
Virgili i la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, enquadrat
dintre el conveni marc de cooperació entre ambues institucions (Facultat
de Química).

RC 2/41 30.06.94: Conveni específic de cooperació entre la Universitat Rovira i
Virgili i la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, enquadrat
dintre el conveni marc de cooperació entre ambues institucions (Facultat
de Medicina i Ciències de la Salut).

RC 3/41 30.06.94: Conveni marc de cooperació entre la Universitat Rovira i
Virgili i la Junta de Residus per a l'establiment d'un programa de gestió
de residus a la Unversitat Rovira i Virgili.

RC 4/41 03.08.94:Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona i la Universitat Nacional del Sud.

RC 5/41 17.10.94: Acord de col·laboració per a la recerca científica i l'educació
entre el Departament de Química, Universitat Rovira i Virgili, Espanya, i
l'Institut Nacional de Química, Ljubljana, Eslovènia.

RC 6/41 18.10.94: Conveni de cooperació entre la URV i la firma comercial
Corus scp.

RC 7/41 18.10.94: Conveni específic de col·laboració entre la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la URV i l'empresa Distribuciones
Rueda, SA.

RC 8/41 18.10.94: Conveni entre la Diputació de Tarragona i la URV.

RC 9/41 19.10.94: Acord de col·laboració entr'e l'Il.lustre Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya - Demarcació Tarragona i
la URV.

RC 1/43 28.09.94: Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i
' Virgili i l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

RC 2/43 3.10.94: Conveni de pràctiques formatives entre l'Institut Municipal de
Formació i Empresa.

RC 3/43 7.10.94: Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per a l'atorgament de
beques a alumnes que cursin estudis universitaris de tercer cicle.
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RC 4/43 17.10.94: Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i
Virgili i la Fundació "la Caixa".

RC 1/44 04.11.94: Acord marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i
Virgili i el Museu Comarcal Salvador Vilaseca.

RC 2/44 28.11.94: Conveni de cooperació entre l'Associació Empresarial Química
de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili.

RC 1/45 11.11.94: Conveni entre el Departament d'Ensenyament, el Comissionat
per a Universitats i Recerca i la Universitat Rovira i Virgili per establir
les despeses d'utilització conjunta i determinar les obres de millora que
cal dur a terme en el Complex Educatiu de Tarragona.

RC 2/45 22.12.94: Conveni de col·laboració entre la Fundació Ausiàs March i la
Universitat Rovira i Virgili.

CORRECCIONS

FOU num. 9 - novembre de 1994:

on diu:

FULL OFICIAL - Any IH - Num. 9 - novembre 1994
Sessió núm.34 de la Comissió Gestora corresponent a 24 de gener de 1994
Sessió núm.36 de la Comissió Gestora corresponent a 24 de gener de 1994

ha de dir:

FULL OFICIAL - Any IH - Num. 9 - novembre 1994
Sessió núm.34 de la Comissió Gestora corresponent a 21 de març de 1994
Sessió núm.36 de la Comissió Gestora corresponent a 04 de maig de 1994
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