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INFORMES DEL PRESIDENT

IP1/14 El president agraeix els esforços esmerçats per tots aquells que
han contribuït que els actes d'inauguració del primer curs
acadèmic de la Universitat Rovira i Virgili hagin estat un veritable
èxit. De forma especial vol expressar la seva felicitació i agraïment a
la Dra. Carme Borbonés, degana en funcions de la Facultat de
Ciències de l'Educació i Psicologia, a tot l'equip de direcció de
l'esmentat centre i també al Sr. Joan Potau. Lamenta que no es
pogués celebrar el concert de Lluís Llach i Els Pets per causa de la
pluja. Espera que el projecte pugui esdevenir realitat al llarg del
curs acadèmic, sempre que els ho permeti la seva agenda de
treball.

IP2/14 El proppassat dia 14 d'octubre tingué lloc, al Palau de la Diputació,
la primera lliçó del curs de les Aules Universitàries de la Gent Gran a
càrrec del Sr. Joan Maria Pujais. Hi assistí també el president de la
Comissió Gestora de la Universitat Rovira i Virgili.

IP3/14 El dia 2 de novembre es va inaugurar el primer curs de l'Escola
Tècnica Superior d'Enginyeria, amb l'assistència del director
general d'Universitats. La lliçó magistral fou impartida pel Dr. Gabriel
Ferrate. El president felicita el Dr. Sanromà, el Sr. Maixé i el Dr.
Giralt per l'organització i l'alt nivell de qualitat de l'acte.

IP4/14 D'acord amb el Decret 132/1992, de 22 de juny, pel qual
s'integren i s'adscriuen a la Universitat Rovira i Virgili diferents
centres dependents de la Universitat de Barcelona i de la
Universitat Politècnica de Catalunya, a partir del mes d'octubre
s'han assumit l'elaboració i pagament de totes les nòmines del
personal de la Universitat Rovira i Virgili. No cal dir que fer-ho sense
la infrastructura adequada i la liquidità! financera necessària ha
estat una veritable prova per als òrgans rectors d'aquesta
universitat. S'ha aconseguit trobar una solució transitòria per als
mesos d'octubre, novembre i, possiblement, desembre amb la
col·laboració de la Universitat de Barcelona. Al mateix temps es
busca un sistema que pugui assegurar la confecció de les
nòmines de personal fins a la definitiva informatització de tots els
processos administratius de la Universitat Rovira i Virgili.
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IP5/14 El dia 13 d'octubre el president es reuní amb el secretari del
Consell Interuniversitari de Catalunya per parlar dels
ensenyaments de l'àrea d'humanitats. La proposta presentada, en
la qual es preveu la futura implementació de les llicenciatures
d'Humanitats i de Traducció i Interpretació, fou en principi ben
acollida. Cal vetllar, però, perquè la interdisciplinarietat entre tots
els ensenyaments de l'àrea d'humanitats sigui una autèntica
realitat.

IP6/14 El proppassat dia 22 d'octubre es constituí la Junta Electoral. En
aquesta primera sessió s'elaborà un calendari de reunions. El
president no pot amagar la seva sorpresa per l'actitud de
l'organització sindical CCOO que li ha adreçat una carta en la qual
protesta per la celeritat del procés de constitució del Claustre
Provisional i en la qual hom pot llegir expressions tan poc serioses
com "potser és il·legal".

IP7/14 Del 26 al 30 d'octubre s'ha celebrat a la Universitat Rovira i Virgili
una setmana cultural organitzada per les Joventuts del Partit
Popular. Cal situar aquesta manifestació dins la línia d'obertura de
la Universitat a totes les forces i ideologies democràtiques.

IP8/14 El proppassat dia 26 d'octubre s'inaugurà el curs del col·legi Sant
Jordi. La lliçó magistral fou impartida pel president de la Comissió
Gestora.

IP9/14 El dia 21 d'octubre, amb motiu de la commemoració del desè
aniversari del Patronat Català Pro Europa, l'ex-president de la
Comissió Europea, Gaston Thorn, va exposar en una conferència
sota el títol Europa després de Maastricht les raons per les quals
s'està vivint a la CE una època de pessimisme. L'acte, al qual
assistiren els rectors de les universitats catalanes, se celebrà al
Palau de la Generalitat sota la presidència del president de la
Generalitat de Catalunya i amb assistència del secretari general del
Patronat Català Pro Europa.

IP10/14 El dia 5 d'octubre es reuní la Comissió de Coordinació,
substitutòria del Claustre Provisional mentre aquest no es
constitueixi. El president i els vice-presidents informaren de les
acticitats realitzades des que prengueres possessió dels seus
càrrecs i escoltaren els soggeriments i propostes que els feren els
assistents.

IP11/14 El president assistí a la inauguració del curs acadèmic de la
Universitat de Girona, que se celebrà el dia 28 d'octubre.
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IP12/14 Per desig del president del Consell Econòmic, els membres del
susdit Consell visitaran properament els diversos centres de la
Universitat Rovira i Virgili per tal de tenir-ne un coneixement directe
¡real.

IP13/14 L'alcalde de Tarragona ha adreçat al president de la Comissió
Gestora una carta en la qual li ofereix, sense cap tipus de condició,
tres espais situats en diferents indrets -Llevant, Complex Educatiu
de Tarragona i Camp Clar-, per a una possible ubicació de la
Facultat de Química i de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, si
així ho considera oportú la Universitat.

IP14/14 El rector de la Universitat de les Illes Balears ha proposat una
reunió, abans de Nadal, per estudiar la possibilitat de crear un
programa d'intercanvi d'estudiants i professors entre les
universitats dels Països Catalans que siguin de dimensions
similars.

IP15/14 El degà en funcions de Ciències Jurídiques ha palesat al president
el malestar general pels dèficits d'infrastructura existents en l'edifici
de l'antiga Audiència, on s'imparteix l'ensenyament de Dret.

IP16/14 Els degans en funcions de Ciències Jurídiques i Ciències
Econòmiques i Empresarials han manifestat al president la seva
queixa per haver estat exclosos de la distribució del pressupost
extraordinari per a infrastructura d'investigació.

IP17/14 El president explica les gestions dutes a terme perquè la
coordinació de català i de química de les PAAU correspongués a
professors de la Universitat Rovira i Virgili. Mentre que la de català
està assegurada, la de química sembla que ha estat assignada a la
Dra. M. Teresa Galceran, catedràtica de Química Analítica de la
Universitat de Barcelona.

IP18/14 El president dóna a conèixer l'informe que li ha tramès el Dr. Jordi
Ginebra sobre la reunió de la Comissió de Política Lingüística del
Consell Intel-universitari que se celebrà el dia 21 d'octubre de
1992. Els temes tractats foren l'elaboració d'un document que
informi de la realitat lingüística catalana als estudiants del Programa
Erasmus, i la conveniència que les enquestes sociolingüístiques
que elaboren les universitats catalanes presentin uns elements
comuns, a fi que siguin susceptibles de ser tractades amb
homogeneïtat i, així, permetin obtenir conclusions
sociolingüístiques generals fiables sobre la universitat catalana.
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ACORDS DE LA COMISSIÓ GESTORA

ACORD 1/14, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el cens electoral.

S'aprova el cens electoral de professors, personal d'administració i serveis i
estudiants i, com a conseqüència, la distribució del nombre de
representants de professors i estudiants per centre, la qual figura com a
annex.

Tarragona, 2 de novembre de 1992

ANNEX

CENTRE

Faç. de Química
Fac.de Lletres
Fac.de Medicina i Ciències de la Salut
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Fac.de Ciències de l'Educació i Psicologia
Fac.de Ciències Jurídiques
Fac.de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escola d'Enologia
Escola Universitària d'Infermeria

Professors

7
10
6
11
9
5
5
3
4

Estudiants

3
4
2
5
4
5
5
1
1

ACORD 2/14, de 2 de novembre, pel qual s'aproven Plans d'ordenació
acadèmica.

S'aproven els Plans d'ordenació acadèmica del curs 1992-93 dels
ensenyaments d'Infermeria i de Mestre.

Tarragona, 2 de novembre de 1992
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ACORD 3/14, de 2 de novembre, pel qual s'aproven el nombre i la
composició de les comissions acadèmiques de diferents centres.

S'aproven les comissions acadèmiques de l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria i de la Facultat de Lletres, la composició de les quals figura com
a annex.

Tarragona, 2 de novembre de 1992

ANNEX

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

Comissió Acadèmica d'Àmbit General
Sots-director
1 professor del Departament d'Enginyeria Química
1 professor de la Unitat Docent Provisional d'Enginyeria
2 alumnes
El cap de Secretaria

FACULTAT DE LLETRES

Comissió Acadèmica de l'Ensenyament de Filologia
6 professors, 1 per a cadascuna de les seccions del Departament:
Filologia Clàssica, Hispànica, Francesa, Catalana, Anglo-germànica i
Lingüística General
3 alumnes
El cap de Secretaria de la Facultat.

Comissió Acadèmica de l'Ensenyament d'Història General i Geografia
8 professors, 1 per a cadascuna de les àrees o grups d'àrees següents:
Prehistòria; Història Antiga i Arqueologia; Història Medieval i Paleografia;
Història Moderna; Història Contemporània; Geografia; Antropologia
Social; Història de l'Art i Filologia
4 alumnes
El cap de la secretaria de la Facultat.
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ACORD 4/14, de 2 de novembre, pel qual s'aprova la constitució de la
Comissió de Control ¡Avaluació del Professorat.

D'acord amb la Normativa d'ordenació acadèmica aprovada per al curs 1992-
93, s'aprova la constitució de la Comissió de Control i Avaluació del
Professorat, que figura com a annex.

Tarragona, 2 de novembre de 1992

ANNEX

COMISSIÓ DE CONTROL I AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

President: Dr. Xavier Rius Ferrús
Vocals: Dr. Vicenç Ferreres Pavia

Dr. Angel Pío González Soto
Dr. Josep Guasch Torres
Sr. Josep M. Jornet Domènech
Sra. Misericòrdia Carles Lavila
Dr. Antoni Pigrau Solé
Dra. Pilar Salagre Camero
Dr. Jordi Salas Salvado
4 estudiants a proposta del col·lectiu d'estudiants

ACORD 5/14, de 2 de novembre, pel qual s'aprova la designació dels
representants de la Universitat Rovira i Virgili al Consell Consultiu de la
Fundació "Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona".

S'aprova la designació dels següents representants de la Universitat Rovira i
Virgili al Consell Consultiu de la Fundació "Estudis Universitaris Ciutat de
Tarragona".

Dra. Joana Zaragoza Gras
Dr. Salvador de Brocà Telia
Dr. Manel Sanromà Lucia
Dr. Josep Guasch Torres
Sra. Carme Nogués Domingo

Tarragona, 2 de novembre de 1992
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ACORD 6/14, de 2 de novembre, pel qual es modifica la normativa
provisional d'anys sabàtics.

S'acorda que, si hom gaudeix d'un any sabàtic o d'un permís superior a un
mes lectiu, no podrà ocupar cap càrrec acadèmic. Quan es tracti de períodes
inferiors, el reglament del centre o del departament fixarà els mecanismes
de substitució oportuns.

Tarragona, 2 de novembre de 1992

ACORD 7/14, de 2 de novembre, pel qual s'aprova la composició de la
Comissió de Publicacions.

S'aprova la composició de la Comissió de Publicacions de la Universitat
Rovira i Virgili, que figura com a annex.

Tarragona, 2 de novembre de 1992

ANNEX

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE PUBLICACIONS

Dr. Joan Martí Castell
President de la Comissió Gestora de la URV

Dr. Andreu Pujol del Pozo
Vice-president de Recerca i Projecció Exterior

Dr. Antoni González Senmartí
Vice-president d'Economia i Administració
Secretari General

Dr. Lluís Aróla Ferrer
Vice-president d'Afers Acadèmics i Personal

Sr. Jordi Espasa Arana
Facultat de Ciències Econòmiques ! Empresarials

Dr. Juan Carlos Palavecino Castillo
Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia
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Dra. Ana Mantecón Arranz
Facultat de Química

Dra. Verònica Piera Lluch
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Dr. Josep M. Pujol Sanmartín
Facultat de Lletres

Sra. Rosa Queral Casanova
Escola d'Infermeria

Sr. Francisco Javier Sánchez Icari
Facultat de Ciències Jurídiques

Sr. Carlos Turón Rodríguez
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Dr. Fernando Zamora Marín
Escola d'Enologia

ACORD 8/14, de 2 de novembre, pel qual s'aprova la composició de la
Comissió de Recerca.

S'aprova la composició de la Comissió de Recerca de la Universitat Rovira i
Virgili, que figura com a annex.

Tarragona, 2 de novembre de 1992

ANNEX
MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE RECERCA

Dr. Joan Martí Castell
President de la Comissió Gestora de la DRV

Dr. Andreu Pujol del Pozo
Vice-president de Recerca i Projecció Exterior

Dr. Antoni González Senmartí
Vice-president d'Economia i Administració
Secretari General
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Dr. Lluís Aróla Ferrer
Vice-president d'Afers Acadèmics i Personal

Dr. Pere Anguera Molla
Departament de Geografia, Història i Filosofia

Ora. Virginia Cádiz Deleito
Departament de Química

Dr. Sergio Castillón Miranda
Serveis Científico-Tècnics

Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Departament d'Enginyeria Química i Bioquímica

Dr. Antoni M. García Español
Departament de Filologia

Dr. Bonifacio Jiménez Jiménez
Departament d'Educació i Psicologia

Dr. Joan M. Llobet Mallafré
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Dr. Carles Martí Henneberg
Departament de Medicina i Cirurgia

Dra. Encarnació Ricart Martí
Facultat de Ciències Jurídiques

Dr. Manuel Sanromà Lucia
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Sr. Agustí Segarra Blasco
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ACORD 9/14, de 2 de novembre, pel qual s'aprova la Normativa electoral
d'estudiants.

S'aprova la Normativa electoral d'estudiants, que figura com a annex.

Tarragona, 2 de novembre de 1992
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ANNEX

NORMATIVA ELECTORAL DELS ESTUDIANTS DE LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

NORMES GENERALS

Art. 1 Tots els estudiants de la URV tenen el dret de participar en els afers
de la Universitat i en els seus òrgans de govern.

Art. 2 Els estudiants de la URV tenen el deure d'assumir les
responsabilitats dels càrrecs per als quals han estat elegits.

Art. 3 Els representants dels estudiants de la URV són elegits per sufragi
universal, lliure, igual, directe i secret, en els termes que estableix
aquest reglament electoral.

Art. 4 En el període comprès entre l'inici del curs i el 15 de desembre, es
realitzaran eleccions de representants d'estudiants.

Art. 5 La convocatòria d'eleccions es farà, com a mínim, vint dies lectius
abans del dia de l'elecció. Deu dies abans de l'elecció s'han d'haver
presentat les candidatures a les secretaries dels òrgans que fan la
convocatòria i aquestes n'enviaran convocatòria a la Secretaria
General. La campanya electoral durarà els cinc dies lectius abans de
l'elecció.

Art. 6 Abans d'obrir el període de presentació de candidatures, es farà
públic el cens electoral tancat en la data de la convocatòria i el
nombre d'estudiants que correspongui a cada circunscripció.

Art. 7 Les candidatures seran presentades a les secretaries mitjançant el
registre de cada centre o departament. Es consideraran vàlids els
candidats que figurin en els cens fet públic i que estiguin matriculats
en el centre o ensenyament pel qual es presenta la candidatura.

Art. 8 Per a cada elecció es constituiran una o diverses meses electorals.
Les meses estaran constituïdes per dos estudiants del Centre o
Departament que no siguin candidats, i un professor.

Art. 9 Per poder votar, l'estudiant haurà d'acreditar-se presentant el DNI, el
passaport o el carnet de conduir.
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Art. 10 Un cop acabada la votació, els membres de la mesa exerciran el seu
dret de vot i procediran al recompte dels vots emesos. Els resultats
de la votació quedaran recollits en una acta que hauran d'omplir els
membres de la mesa electoral. En aquest document haurà de
constar el nombre d'electors, el de vots emesos, el de vots vàlids, el
de vots en blanc, el de vots nuls i el de vots obtinguts per a cada
candidat. L'acta ha de ser signada pels components de la mesa i s'ha
d'enviar a la Junta Electoral.

Art. 11 La Junta Electoral interpreta aquest reglament i n'és l'òrgan màxim
de resolució en cas de conflicte.

Art. 12 Les vacants que puguin produir-se en els distints òrgans amb
representació d'estudiants, regulats per aquesta normativa, seran
cobertes pel candidat següent més votat dins de la llista a què
pertanyia el cessant. Si no es poguessin cobrir per aquest sistema,
es procediria a convocar eleccions parcials.

Art. 13 La Universitat facilitarà al màxim el desenvolupament de la campanya
electoral. El Centre o el Departament facilitarà als candidats els
mitjans necessaris per atendre les despeses justificades pròpies de
la campanya. En cada centre es reservaran unes hores dins l'horari
lectiu per a la presentació dels candidats. Es procurarà no posar
exàmens als centres dins del període de campanya i no es podrà
fixar cap examen el dia de les eleccions. Els estudiants candidats o
representants tindran dret a un reembossament de les despeses de
transport i dietes en l'exercici de les seves funcions, en la forma que
es reglamenti.

Art. 14 Les eleccions de representants dels estudiants als diferents òrgans
de govern es concentraran en el mateix dia sempre que sigui
possible. El temps de votació serà fixat de forma que sigui
compatible amb els diferents horaris lectius. L'escrutini serà públic.

Art. 15 Es podrà admetre el vot per correspondència en les condicions que
determini la Junta Electoral.

Art. 16 Quan es produeixin tres absències consecutives, sense justificar,
es perd la condició de representant. Cada Centre o Departament
podrà preveure un mecanisme de destitució del seu representant
en cas d'incompliment greu de les seves funcions.

Art. 17 Si un membre d'un cos electoral hi deixa de pertànyer, cessarà com
a representant i el seu lloc serà ocupat pel candidat següent del
mateix estament que hagi obtingut més vots.
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ELECCIONS AL CLAUSTRE PROVISIONAL

Art. 18 Les eleccions dels representants dels alumnes al Claustre
Provisional seran convocades pel president de la Gestora. En la
convocatòria constarà el nombre d'alumnes que correspon a cada
centre (un estudiant fix per centre i la resta repartits
proporcionalment al nombre d'alumnes matriculats al centre, segons
el sistema d'Hondt).

Art. 19 La circumscripció electoral és el centre.

Art. 20 Cada degà o director organitzarà, en el seu centre, el procés
electoral i el nomenament de les meses.

Art. 21 El sistema d'elecció serà per llistes obertes. Hi haurà una llista única
on constaran tots els candidats acceptats. En la llista figurarà el nom
complet de cada candidat al costat d'un requadre. El candidat que
ho desitgi podrà fer constar, al costat del seu nom, les sigles o el
nom reduït del col·lectiu o organització a la qual pertany o
representa. Per votar un candidat, l'elector haurà de marcar amb una
creu el requadre corresponent al seu nom. Cada elector podrà votar
com a màxim un nombre de candidats igual al de llocs a cobrir.

Art. 22 Els llocs de representants a cada centre s'atorgaran als candidats de
la llista que hagin obtingut major nombre de vots. En cas d'empat,
l'adjudicació es farà per un sorteig fet públicament pels membres de
la mesa, a continuació de l'escrutini.

ELECCIONS A JUNTA DE CENTRE

Art. 23 Les eleccions dels representants dels alumnes a la Junta de Centre
seran convocades pel seu degà o director. En la convocatòria
constarà el nombre d'alumnes que correspon a cada centre.

Art. 24 La circumscripció electoral és el centre.

Art. 25 El degà o director organitzarà el procés electoral i el nomenament de
les meses.

Art. 26 El sistema d'elecció serà per llistes obertes, en la forma descrita en
els articles 21 i 22 d'aquesta normativa.

Art. 27 Un estudiant no podrà formar part de més d'una junta de centre.
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ELECCIONS A CONSELL DE DEPARTAMENT

Art. 28 Les eleccions dels representants dels alumnes als consells de
departaments seran convocades pel president de la Comissió
Gestora.

Art. 29 Cada consell de departament establirà, d'acord amb el seu
reglament, el nombre d'estudiants de segon i tercer cicle,
representants dels diferents ensenyaments en què el Departament
participa. Els estudiants de segon i tercer cicle elegiran
respectivament en forma separada els seus representants.

Art. 30 Podrà ser candidat i elector qualsevol estudiant matriculat en alguna
assignatura impartida pel Departament.

Art. 31 El sistema d'elecció serà per llistes obertes, en la forma descrita en
els articles 21 i 22 d'aquesta normativa.

Art. 32 Cada departament nomenarà una o més meses electorals.

Art. 33 Un estudiant no podrà formar part de més d'un consell de
departament.

Disposició final :
Queda derogada tota normativa que hagi regulat fins ara les eleccions dels
estudiants de la URV.

ACORD 10/14, de 2 de novembre, pel qual s'aprova que la Junta
Electoral designada per a la constitució del Claustre Provisional
esdevingui també Junta Electoral de la Universitat.

S'aprova que la Junta Electoral designada per a la constitució del Claustre
Provisional esdevingui també Junta Electoral de la Universitat per resoldre,
en segona instància, tots aquells recursos que es presentin com a resultat
dels processos d'eleccions a juntes de centres i de departament.

Tarragona, 2 de novembre de 1992
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ACORD 1/15, de 16 de novembre, sobre resolució d'impugnacions del
cens electoral.

S'acorda que els professors de Filosofia s'incloguin al cens de la Facultat de
Lletres.

Tarragona, 16 de novembre de 1992

ACORD 2/15, de 16 de novembre, sobre resolució d'impugnacions del
cens electoral.

S'acorda que els alumnes de Filosofia s'incloguin al cens de la Facultat de
Ciències de l'Educació i Psicologia, ja que jurídicament i acadèmica
l'ensenyament de Filosofia correspon a aquesta Facultat.

Tarragona, 16 de novembre de 1992

ACORD 3/15, de 16 de novembre, sobre resolució d'impugnacions del
cens electoral.

S'acorda no considerar procedents les reclamacions de la Dra. Josefina
Gavaldà pel que fa a l'exclusió del Dr. Manel Sanromà i de nou professors
d'Enginyeria Química del cens de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

Tarragona, 16 de novembre de 1992

ACORD 4/15, de 16 de novembre, sobre resolució d'impugnacions del
cens electoral.

S'acorda ratificar la integració de la Dra. Josefina Gavaldà a l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria.

Tarragona, 16 de novembre de 1992

ACORD 5/15, de 16 de novembre, sobre resolució d'impugnacions del
cens electoral.

S'acorda que, sobre la base del principi de sufragi universal, els professors
substituts tinguin dret a vot, si bé no comptabilitzin a efectes de distribució
del nombre de representants.

Tarragona, 16 de novembre de 1992
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ACORD 6/15, de 16 de novembre, sobre resolució d'impugnacions del
cens electoral.

S'acorda desestimar la reclamació presentada en què es sol·licita la inclusió
de la Dra. Carme Güell al cens de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

Tarragona, 16 de novembre de 1992

ACORD 7/15, de 16 de novembre, sobre resolució d'impugnacions del
cens electoral.

S'aprova la inclusió de la Sra. Pilar Obón al cens de l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria.

Tarragona, 16 de novembre de 1992

CÀRRECS I PERSONAL

CP1/14 S'aprova, atès l'informe favorable del Departament, prorrogar la
comissió de serveis a la Universitat d'Oviedo de la Dra. Roser
Calaf, professora titular de l'Escola Universitària de l'Àrea de
Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat Rovira i Virgili.

CORRECCIÓ D'ERRADES

CE1 Full Oficial número O, setembre 1992, sessió 7 de 10 de juny de
1992.

A l'apartat 10, afers de tràmit, on diu quadrienni ha de dir
quadrimestre.

CE2 Full Oficial número O, setembre 1992, sessió 9 de 23 i 26 de juny de
1992.

A l'apartat 9, afers de tràmit, s'ha de corregir l'any sabàtic concedit al
professor Joan Josep Pujadas per la concessió d'un semestre durant
el curs 92-93 a partir del 15 de febrer.
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