
r*-

UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI

FULL OFICIAL
Any I - Num. 3 - Maig 1993

SUMARI

INFORMES DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ GESTORA

Pàgina

IP1/16 Inauguracions decurs 4
'P2/16 Signatura de convenis 4
IP3/16 Assistència del president i vice-presidents a diferents reunions i

actes 4
IP4/16 Subcomissió d'Humanitats del Consejo de Universidades 4
IP5/16 Reunió del Consell Econòmic de la URV 5
IP6/16 Reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya 5
IP7/16 Presentació del logotip i de l'escut de la URV 5
IP1/17 Constitució del Claustre Provisional 6
IP2/17 Eleccions a degans/nes i directors/res de centres 6
IP3/17 Reunió del ple del Consejo de Universidades 6
IP4/17 Reunió de la Comissió Acadèmica del Consejo de Universidades.... 7
IP5/17 Homenatge al professor Jaume Gil i Aluja 8
IP6/17 Celebració del Encuentro de Nuevos Escritores 1992 8
IP7/17 Concert de Nadal 8
IP8/17 Reunions amb el director general d'Universitats pels temes de

pressupostos i mapa d'ensenyaments 8



IP9/17 Acte d'investidura de Doctor Honoris Causa del President de la
Generalitat de Catalunya a Tolosa de Llenguadoc 8

IP10/17 Acte d'obertura del curs acadèmic de l'Acadèmia de Doctors 8
IP11 /17 Celebració a Tarragona de les Jornades sobre la Llengua Catalana.. 9
IP12/17 Celebració a Valls de les Jornades d'Estudi sobre Jaume Huguet.... 9

ACORDS DE LA COMISSIÓ GESTORA

A1/16 Subvencions per a esports i per a activitats estudiantils 9
A2/16 Distribució de la subvenció de la Diputació de Tarragona 9
A3/16 Pla d'estudis d'Enginyeria Química 11
A4/16 Pla d'estudis de Medicina 11
A5/16 Normativa d'ensenyaments de postgrau i extensió universitària.... 11
A6/16 Normativa d'ensenyaments de doctorat 19
A7/16 Complement retributiu personal per al professorat de l'ETSE 32
A8/16 Normativa sobre concessió de bestretes 33
A9/16 Redistribució de funcions dels membres de la Comissió Gestora.. 34
A10/16 Incorporació de places corresponents als increments del curs

1992-1993 a la plantilla de la DRV 35
A11/16 Normativa complementària de gestió acadèmica 37
A12/16 Canvi de denominació de la Unitat Docent d'Enginyeria 39
A13/16 Dia 7 de desembre no lectiua efectes acadèmics 39
A14/16 Modificació del calendari de les vacances de Nadal 39
A15/16 Celebració d'una jornada contra el racisme i la xenofòbia 39
A16/16 Solidarització amb la Universitat de València 39
A1/17 Mapa d'ensenyaments per al quadrienni 1992-96 40
A2/17 Pressupost per al quart trimestre de 1992 41
A3/17 Adquisició d'un sistema informàtic de gestió per a la biblioteca 41
A4/17 Declaració del dia de la creació de la URV com a festiu 41
A5/17 Constitució d'unitats docents provisionals 41
A6/17 Nombre de vice-degans i vice-directors dels centres 47
A7/17 Normativa bàsica de gestió del PAS 48
A8/17 Convocatòria de places vacants de professorat 49
A9/17 Convocatòria de places vacants de PAS 50
A10/17 Modificació de la normativa d'ordenació acadèmica 61
A11 /17 Comissió acadèmica de la Faç. de CC. Econòmiques i
Empresarials 61
A12/17 Comissions acadèmiques de la Faç. de Ciències de l'Educació i

Psicologia; 62
A13/17 Creació d'una comissió delegada 63
A1/18 Actualització i correcció del Decret 132/1992 de 22 de juny 63



CÀRRECS I PERSONAL

CPI/16 Comissió de serveis de la Sra. M. Dolors Castaño Urgellès 63
CP1/17 Concessió d'un any sabàtic al Dr. Francese Giralt i Prat 63
CP2/17 Ratificació de la proposta de la junta de Facultat de Ciències

Econòmiques i Empresarials referent a la proposta de degà 63
CP3/17 Canvis d'àrea de coneixement de diferents professors 63

RATIFICACIÓ DE CONVENIS

RC1 /17 Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya 64

RC2/17 Acord de cooperació amb el Museu d'Història de la Ciutat de
Tarragona 64

RC3/17 Conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona 64
RC4/17 Conveni marc de col·laboració amb l'Institut Català de l'Energia 64
RC5/17 Conveni específic de col·laboració amb l'Institut Català de l'Energia
64
RC6/17 Conveni marc de col·laboració amb la Universitat de Sàsser 64
RC7/17 Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Tarragonès. 64
^C8/17 Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp.. 64

FULL OFICIAL - Any I - Núm. 3 - Maig 1993
Sessió núm. 16 de la Comissió Gestora corresponent a 30 de novembre de 1992
Sessió núm. 17 de la Comissió Gestora corresponent a 21 de desembre de 1992
Sessió núm. 18 de la Comissió Gestora corresponent a 18 de gener de 1993



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial núm. 3 - Maig de 1993

INFORMES DEL PRESIDENT

IP1/16 El passat dia 2 de novembre de 1992 es va inaugurar el primer curs
de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Dos dies més tard, el 4
de novembre, tingueren lloc, al matí, la lliçó inaugural de la Facultat
de Ciències Jurídiques i, a la tarda, la de les Aules Universitàries
per a la Gent Gran.

IP2/16 El dia 10 de novembre se signà un conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal del Tarragonès i el dia següent amb el Consell
Comarcal del Baix Camp.

IP3/16 El dia 6 de novembre el vice-president d'economia i administració
va assistir a les Jornades sobre Noves Universitats a Alemanya i
Espanya celebrades a Castelló.
El president assistí a la reunió de rectors de les quatre regions mo-
tors per a Europa -Baden-Württemberg, Roine-Alps, Llombardia i
Catalunya-, celebrada a Milà els dies 24 i 25 de novembre. També
s'hi sumaren Gal·les i Ontario. Es tractaren bàsicament temes refe-
rits a la mobilitat de professors i estudiants, homologació de títols,
impediments de caràcter burocràtic i programes de cooperació en
recerca i docència. El Dr. Siurana, president de la Universitat de
Lleida, va presentar un informe sobre les noves universitats.
El vice-president d'economia i administració assistí, per delegació
del president, a l'acte acadèmic d'homenatge a Joan Fuster, el
qual tingué lloc el dia 23 de novembre al Paranimf de la Universitat
de València.
La Universitat Rovira i Virgili ha tingut una participació activa en els
Premis literaris Ciutat de Tarragona 1992 i en les XXIV Festes
Populars de Cultura Pompeu Fabra organitzades per Omnium Cul-
tural del Tarragonès. El jurat del Premí d'Assaig Rovira i Virgili esta-
va integrat per quatre professors de la nostra universitat: Francesc
Giralt, Antoni Gonzalez Senmartí, Joan Martí i Manel Sanromà. D'al-
tra banda, en l'acte de lliurament dels premis de les XXIV Festes
Populars de Cultura Pompeu Fabra, que es desenvolupà a l'Ajun-
tament de Tarragona, el president pronuncià una conferència so-
bre la realitat sociolingüística de Catalunya.
També en l'acte d'inauguració del monument al Rei Jaume I, a l'A-
juntament de Tarragona, la conferència fou impartida pel president
de la Comissió Gestora.

IP4/16 La Subcomissió d'Humanitats del Consejo de Universidades es va
reunir el dia 17 de novembre. S'hi informaren diverses propostes
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de professors emèrits i de plans d'estudis i s'hi debaté també la
problemàtica de l'ensenyament de musicologia.

IP5/16 El Consell Econòmic de la Universitat Rovira i Virgili es reuní el
mateix dia de la reunió del Consejo de Universidades, motiu pel
qual el president de la Comissió Gestora no hi pogué ésser pre-
sent. Van assistir-hi el Dr. Aróla, el Dr. Gonzalez Senmartí i el Sr.
Lacorte. Es varen constituir amb caràcter provisional les
comissions Acadèmica, de Règim Intern i d'Afers Econòmics del
Consell i es creà una ponència per a l'estudi de possibles formes
de col·laboració entre la Universitat i la societat circumdant.

IP6/16 El dia 26 de novembre es reuní el Consell Interuniversitari de
Catalunya. El conseller informà sobre el procés d'aprovació del
projecte d'actualització de la LRU; sobre la programació università-
ria corresponent al quadrienni 1992-96, tot remarcant que les
noves universitats haurien de cenyir-se durant aquest període a la
consolidació i implementació dels ensenyaments previstos a la
Memòria de creació; i sobre el pressupost per a l'any 1993. Final-
ment, féu la presentació de la publicació Debats sobre la Universi-
tat.
El director general d'Universitats presentà un informe sobre el re-
sultat de les proves d'aptitud per a l'accés a la Universitat i de la
preinscripció corresponent al curs 1992-93.
S'aprovaren també diversos informes sobre les normes de perma-
nència de les universitats Autònoma de Barcelona, Politècnica de
Catalunya i Rompeu Fabra; la creació de la titulació d'Enginyer en
Electrònica com a titulació conjunta de la UB i la UAB; la transfor-
mació i supressió d'instituts; i l'adscripció de l'Escola Universitària
d'Hoteleria i Turisme de Barcelona a la Universitat de Barcelona.
Es designaren diferents representants del Consell Interuniversitari
de Catalunya en organismes tercers. Cal fer esment especial d'a-
quells que són professors de la Universitat Rovira i Virgili: el Dr.
Francesc Giralt i Prat al Jurat Qualificador dels Premis a Ecoproduc-
tes, i el Dr. Jaume Vernet i Llobet a la Comissió Assessora per a la
Concessió d'Ajuts a l'Edició i a la Difusió de Llibres de Text i Ma-
nuals Universitaris en Català.
Finalment, s'aprovaren la normativa d'accés als estudis de segon
cicle, la convocatòria de les proves d'accés per a més grans de 25
anys i l'informe emès per la Comissió de Normalització Lingüística
sobre la mobilitat estudiantil i l'ús del català.

IP7/16 El dia 30 de novembre es va presentar el logotip i l'escut de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, obra de l'eminent i reconegut internacional
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ment artista català Antoni Tàpies. Cal agrair-li i felicitar-lo pública-
ment per la seva generosa actitud envers la nostra Universitat, en
acceptar de forma totalment desinteressada l'encàrrec de realitzar
el logotip i l'adaptació de l'escut de la nostra universitat.

IP1/17 El dia 11 de desembre es constituí el Claustre provisional amb una
important participació, que es pot fixar en un 89% del nombre total
de claustrals. Cal remarcar que s'ha donat un pas més cap a la
constitució del Claustre constituent.

IP2/17 En les eleccions a degans/nes i directors/res de centres han estat
elegits fins ara per les respectives juntes de centre els professors
següents:
- Dr. Josep M. Tomàs i Ferré, degà de la Facultat de Medicina i

Ciències de la Salut.
- Dra. Carme Borbonés i Brescó, degana de la Facultat de Cièn-

cies de l'Educació i Psicologia.
- Dr. Jaume Vernet i Llobet, degà de la Facultat de Ciències Jurí-

diques.
- Sr. Antoni Terceño i Gómez, degà de la Facultat de Ciències

Econòmiques i Empresarials.
- Dr. Josep Oliveras i Samitier, degà de la Facultat de Lletres.
- Dr. Josep Guasch i Torres, director de l'Escola d'Enologia.
El president felicita molt cordialment tots ells per haver estat elegits
i els desitja que facin una bona feina durant el seu mandat.

IP3/17 El dia 15 de desembre va celebrar-se a Toledo el Ple del Consejo
de Universidades. S'hi varen aprovar diverses modificacions en la
realització de les proves d'aptitud per a l'accés a la universitat.
Les modificacions s'aplicaran en dues fases: les unes afectaran ja
les proves d'accés a la universitat que es realitzin el propvinent
mes de juny i les altres, més profundes, començaran a implantar-se
el curs 1993-94.
Durant el curs 1992-93 hi haurà les següents modificacions, les
quals són bàsicament de caràcter formal, per tal d'aconseguir una
major homogeneïtat i objectivitat a l'hora de corregir les proves:
a) Increment del nombre de membres per tribunal a fi que cada

professor no hagi de corregir tants exàmens.
b) Nomenament de professors especialistes de cadascuna de les

matèries en cada tribunal.
c) Elaboració i aplicació estricta de criteris de correcció per a

cadascuna de les matèries, els quals s'hauran de fer públics
amb posterioritat als exàmens.
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d) Comprovació que s'han aplicat correctament els criteris quan
se sol·liciti una revisió d'examen.

e) Aplicació de mecanismes que garanteixin que els alumnes
d'un determinat centre no són assignats sempre als mateixos
tribunals.

f) Control de les diferències entre les mitjanes dels expedients
d'instituts i col·legis privats i les qualificacions de les proves.

g) Constitució d'un grup de treball integrat per membres del Con-
sejo de Universidades que orienti les universitats respecte a
les modificacions proposades i a la manera d'elaborar les
proves i que, a la vegada, estudiï el tema de les proves d'accés
a la universitat dels més grans de 25 anys i faci també un
seguiment del nou sistema d'accés a la universitat resultant de
l'aplicació amb caràcter experimental de la LOGSE.

h) Establiment d'una col·laboració més estreta entre la universitat i
els centres que imparteixen COU.

En el curs 1993-94 s'aplicaran les següents modificacions, les
quals afectaran de forma més profunda les actuals proves d'accés
a la universitat:
a) Simplificació de les proves. Se suggerí la possibilitat d'eliminar

el comentari de text i que el contingut d'aquesta prova s'inclo-
gués en la de llengua. Després d'un ampli debat, no es pren-
gué cap decisió en aquest sentit.

b) Inclusió de qüestions i problemes amb criteris precisos de cor-
recció.

c) Plantejament d'un nombre suficient de preguntes i problemes
en cada matèria que permeti avaluar els coneixements que té
l'alumne dels aspectes fonamentals del programa.

d) Increment del temps disponible per a la realització de l'examen
de cada matèria i ampliació dels dies per a la realització de les
proves.

e) Fixació definitiva dels programes de COU.

IP4/17 El dia 16 de desembre es reuní a Toledo la Comissió Acadèmica
del Consejo de Universidades per tractar els temes següents:
a) Preocupació pel fet que molts ajuts a la recerca es desaprofiten

per manca de sol·licituds o perquè no es conclouen els treballs
d'investigació. Cal que les noves universitats tinguin molt en
compte aquesta circumstància i que no perdin cap oportunitat
de sol·licitar ajuts.

b) Proposta de modificar les àrees de coneixement. Aquesta
sorgeix de la constatació de dues deficiències: l'una relaciona-
da amb la docència, ja que algunes àrees de coneixement
només inclouen la docència d'una matèria, i l'altra referent a la



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial núm. 3 - Maig de 1993 8

composició de les comissions que han de resoldre els concur-
sos d'accés a places dels cossos de funcionaris docents.
Encara hi ha un tercer aspecte a considerar, que seria una certa
disfunció entre la nomenclatura de la UNESCO i les àrees de
coneixement del sistema universitari espanyol.

IP5/17 El dia 2 de desembre la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de
Reus varen retre conjuntament un homenatge al professor Jaume
Gil i Aluja, fill il·lustre de la capital del Baix Camp, el qual ha contri-
buït de forma generosa i eficaç al desenvolupament de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i
Virgili. El president felicità el Sr. Terceño per la seva activa partici-
pació en l'organització de l'acte.

IP6/17 Durant els dies 14 a 17 de desembre tingué lloc a l'Aula Magna de
la Facultat de Lletres el Encuentro de nuevos escritores 1992,
que reuní els principals representants de les literatures
hispàniques.

IP7/17 El dia 17 de desembre se celebrà el primer Concert de Nadal de la
Universitat Rovira i Virgili. És desig dels òrgans rectors de la Uni-
versitat institucionalitzar dos concerts a l'any: l'un per Nadal i l'altre
per Sant Jordi.

IP8/17 El dia 2 de desembre el president, el vice-president d'Economia i
Administració i el gerent es varen reunir amb el director general i la
subdirectora general d'Universitats per tractar dels pressupostos
de l'any 1993. Es confirmaren les temences sobre la migradesa de
la subvenció de la Generalitat de Catalunya per al proper any, si bé
no es concretà la seva quantia.
El dia 18 de desembre el president i el vice-president d'Afers
Acadèmics i Personal es reuniren amb el director general d'Uni-
versitats per parlar del Mapa d'Ensenyaments de la Universitat
Rovira i Virgili.

IP9/17 El dia 10 de desembre el president i els altres rectors de les uni-
versitats catalanes, amb excepció del de la Universitat Autònoma
de Barcelona, assistiren a l'acte d'investidura de Doctor Honoris
Causa del president de la Generalitat a Tolosa de Llenguadoc.

IP10/17 El dia 10 de desembre el vice-president d'Economia i Administra-
ció assistí a l'obertura del curs acadèmic de l'Acadèmia de Doctors,
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el qual tingué lloc al Palau de la Música sota la presidència dels reis
d'Espanya.

IP11/17 Durant els dies 16 a 19 de desembre se celebraren a Tarragona les
Jornades sobre la Llengua Catalana organitzades pel Centre de
Normalització Lingüística. A l'acte d'inauguració hi assistí el vice-
president d'Economia i Administració per absència del president.
Cal fer especial menció de l'acte de presentació d'un estudi socio-
lingüístic sobre Tarragona realitzat pel Dr. Joan Martí en
col·laboració amb dos sociòlegs.

IP12/17 El dia 18 de desembre el vice-president de Recerca i Projecció Ex-
terior assistí a la cloenda de les Jornades d'Estudi sobre Jaume
Huguet a Valls.

ACORDS DE LA COMISSIÓ GESTORA

ACORD 1/16, de 30 de novembre de 1992, sobre subvenció per a
esports i ajuts per a activitats estudiantils.

La Comissió Gestora acorda que la Universitat Rovira i Virgili avanci les quan-
titats corresponents a les subvencions per a esports i per a activitats estu-
diantils que es troben pendents d'ésser transferides per la Universitat de
Barcelona, perquè els estudiants puguin disposar-ne al més aviat possible.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ACORD 2/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la distribució de la
subvenció de la Diputació de Tarragona.

S'aprova amb caràcter transitori per a enguany la proposta de distribució de
la subvenció de la Diputació de Tarragona que figura com a annex i s'acorda
comunicar als departaments que l'any vinent no pressupostin despeses
amb càrrec a aquesta subvenció, ja que es farà un replantejament substan-
cial dels criteris de distribució.

Tarragona, 30 de novembre de 1992
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ANNEX

Pressupost any 1992 (Increment 12,35%) 23.932.022,-
Aules Gent Gran - 628.177,-

Total .23.303.845,-

Per a departaments i unitats docents
en funció de la dedicació del professorat
(TC=1ATP=0,5/AssB=0,32/AssA=0,16)
Per a organització de congressos,
simposis i jornades
Per a assistència a congressos,
simposis i jornades
Per a extensió universitària
Per a publicacions

Total •

69,58% 16.214.641,-

7,72% 1.800.000,-

8,58% 2.000.000,-
7,25% 1.689.204,-
6,87% 1.600.000,-

.100,00% .23.303.845,-

Detall del pressupost per departaments i unitats docents
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ACORD 3/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Pla d'estudis
d'enginyeria química.

S'aprova el Pla d'estudis d'enginyeria química.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ACORD 4/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Pla d'estudis de
medicina.

S'aprova el Pla d'estudis de medicina.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ACORD 5/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la Normativa
d'ensenyaments de postgrau i extensió universitària.

S'aprova la Normativa d'ensenyaments de postgrau i extensió universitària,
que figura com a annex.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ANNEX

NORMATIVA D'ENSENYAMENTS DE POSTGRAU
I D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària estableix que les
universitats poden impartir els ensenyaments següents:

1. Títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional (homologats) (art.
28.1 LRU), que "s'estructuran com a màxim en tres cicles", la superació dels
quals donarà dret, segons cada cas, a un títol de diplomat, arquitecte tècnic o
enginyer tècnic per al primer cicle; llicenciat, enginyer o arquitecte per al segon
cicle, i doctor per al tercer cicle (art. 30 LRU).

2. Altres diplomes i títols fent ús de l'autonomia universitària (art. 28.3 LRU). El RD
185/85, de 23 de febrer, que regula el tercer cicle d'estudis universitaris, a més
de l'ensenyament de doctorat, fa referència als títols de postgradual no oficials i
els diferencia dels títols corresponents a les especialitats professionals oficials,
que es reserven al Govern central (art. 17 i 18 del RD 185/85). Aquests cursos
de postgradual no oficial han de complir tres requisits:
- Que la Universitat els imparteixi mitjançant els seus centres.
- Que vagin adreçats a titulats universitaris (sense restringir-los a llicenciats).
- Que versin sobre coneixements propis de la carrera de procedència o de

caràcter intercurricular i que estiguin especialment orientats a l'aplicació pro-
fessional.
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Així, doncs, de forma esquemàtica, es pot considerar que les universitats poden im-
partir els ensenyaments següents:

1. Ensenyaments oficials homologats:
1 r cicle diplomatura

enginyeria tècnica
arquitectura tècnica

2n cicle llicenciatura
enginyeria
arquitectura

3r cicle doctorat

2. Altres ensenyaments propis de la Universitat, no oficials:
1 r cicle graduat
2n cicle graduat superior
3r cicle ensenyament de postgrau i d'extensió universitària

Atès que l'organització de cursos del tipus d'ensenyament de postgrau i d'extensió
universitària en anys anteriors ha despertat l'interès, tant de les diferents unitats
orgàniques de la Universitat com dels alumnes, i que és un camp que convé desen-
volupar adequademenl, es considera convenient l'aprovació d'una normativa que
reguli aquest tipus d'ensenyament de la Universitat Rovira i Virgili. Una normativa
posterior desenvoluparà els títols propis de 1r i 2n cicle de la Universitat Rovira i
Virgili.

ENSENYAMENTS DE POSTGRAU

Els ensenyaments de postgrau poden cobrir els camps següents:
- Cursos d'especialització de postgraduats. Estan encaminats a la formació d'es-

pecialistes, sobretot en branques interdisciplinàries i d'interès social.
- Cursos de formació pedagògica dels graduats. Estan dirigits a la formació do-

cent dels graduats.
- Cursos de reciclatge, d'actualització de coneixements i de formació permanent

de professionals graduats en les diferents branques de coneixement.
Els cursos amb una durada mínima de trenta crèdits poden conduir al títol de màster,
si se superen amb aprofitament les avaluacions previstes al programa.
Els cursos de durada superior o ¡gual a quinze crèdits condueixen a un diploma de
postgrau, si se superen amb aprofitament les avaluacions previstes al programa.
Els cursos de durada inferior a quinze crèdits condueixen a un certificat d'aprofita-
ment.
Per a tots els cursos esmentats més amunt es considera que un crèdit és el conjunt
de deu hores lectives o el que estableixi com a equivalent la Comissió Gestora a
proposta de la Comissió de Doctorat de la Universitat.
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CURSOS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Són cursos o seminaris proposats per qualsevol de les unitats orgàniques de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, de diversa temàtica, dirigits a alumnes sense cap requisit
acadèmic d'entrada.
Els cursos o seminaris poden conduir a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament
(durada inferior a quinze crèdits) i, en determinats casos, d'un diploma (durada su-
perior o igual a quinze crèdits).

CURSOS DE POSTGRAU - CURSOS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Requisits dels estudiants
Per accedir a l'ensenyament de postgrau és un requisit indispensable estar en pos-
sessió del títol de llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat universitari, en-
ginyer tècnic, arquitecte tècnic o titulació universitària equivalent. En els casos en
què, per raó del contingut o de les finalitats d'un programa, es cregui convenient
l'accés a aquests cursos de persones sense titulació universitària, es pot proposar
un programa de contingut i preu de matrícula idèntics, com a curs d'extensió univer-
sitària, que dóna lloc a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament o, en determinats ca-
sos, d'un diploma, si escau.
Per a l'accés a cursos d'extensió universitària no cal estar en possessió de cap titu-
lació universitària.

Iniciativa i aprovació dels cursos
Les propostes poden sorgir dels òrgans col·legiats dels centres, departaments, ins-
tituts de la Universitat i d'altres entitats amb convenis amb la Universitat. Les uni-
tats orgàniques de la Universitat Rovira i Virgili poden recollir la proposta dels cen-
tres adscrits a aquesta per mitjà de la formalització del conveni oportú.
Les sol·licituds s'adreçaran a la Comissió de Doctorat de la Universitat. A aquests
efectes, l'oficina receptora serà el Servei de Gestió Acadèmica. La Comissió de
Doctorat coordinarà i valorarà les propostes i demanarà un informe a la comissió
delegada de la Comissió Gestora.
Farà arribar les propostes a la Comissió Gestora per a la seva aprovació i al Consell
Econòmic per a l'aprovació de les memòries econòmiques i tarifes de matrícula.

Competències i responsabilitat
En matèria docent, són competències de les unitats orgàniques responsables:
a) Garantir la coherència i la interrelació de les matèries que componen el curs.
b) Garantir que el pla docent elaborat pel responsable del curs correspongui estric-

tament a les directrius del pla d'estudis aprovat.
Són competències del director del curs:
a) Dirigir i coordinar les activitats del curs.
b) Elaborar el pla d'ordenació docent corresponent al pla d'estudis aprovat.
c) Garantir el compliment del pla d'estudis i del pla d'ordenació docent.
d) Garantir que la propaganda i la informació sobre el curs que es doni correspongui

fidelment a les característiques que han estat aprovades pels diferents òrgans
de la Universitat.
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Propostes
Els cursos de postgrau i d'extensió universitària, en qualsevol de les modalitats, es
consideren cursos tancats i independents, i conduents al document acreditatiu cor-
responent per als qui superin amb aprofitament les avaluacions d'aquell curs.
Quan hi hagi propostes de cursos diferents que tenen continguts similars, la
Comissió de Doctorat instarà els diferents responsables de curs a unificar les pro-
postes en una de sola.
En cas que els cursos afectin unitats orgàniques diverses o que els diferents res-
ponsables no presentin una proposta conjunta, la Comissió de Doctorat pot admetre
a tràmit la proposta que consideri més adequada, que presentarà a la Comissió
Gestora.
Per a cada proposta de curs, s'ha d'adjuntar una memòria que contingui:
a) Una justificació de la seva conveniència.
b) Un informe de la unitat orgànica on s'adscriu l'ensenyament.
c) Un projecte de pla d'estudis.
d) Un estudi econòmic de la seva viabilitat (pressupost dels ingressos i despeses

previstes).
e) Una justificació explícita de comptar amb la infrastructura adequada per a la rea-

lització del curs.
f) El nom del professor responsable del curs (director del curs), que ha de ser un

professor pertanyent als cossos docents universitaris de la Universitat Rovira i
Virgili. La Comissió de Doctorat estudiarà les propostes que es presentin en un
altre sentit.

g) Si es preveu que el professorat de la Universitat Rovira i Virgili imparteixi menys
del 60% del total de les hores lectives dels cursos, s'ha d'adjuntar una justifica-
ció a la proposta.

h) El perfil dels professors no universitaris proposats, que justifiqui la seva
col·laboració.

i) Una còpia dels documents d'acceptació a participar en el curs per part dels pro-
fessors proposats per impartir-lo. En el cas de renúncies posteriors dels profes-
sors caldrà comunicar-ho, així com els professors que els substitueixen.

j) Una còpia del conveni degudament formalitzat pel rector de la Universitat Rovira
i Virgili, en cas de tractar-se de centres adscrits.

k) La proposta de conveni de col·laboració amb altres institucions, si escau.

Avaluació
Per tal de poder avaluar els cursos que s'imparteixen a la Università Rovira i Virgili,
pel que fa referència al grau de qualitat, interès del curs, mancances actuals i millo-
res que hi ca! introduir, es procedirà regularment a la valoració de l'activitat global
del curs i a la dels professors que hi participen.
La Comissió de Doctorat podrà fixar criteris i procediments per tal de dur a terme una
valoració exhaustiva dels cursos.
La valoració negativa del curs serà causa de retirament.
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ANNEX

NORMATIVA DE GESTIÓ
GESTIÓ DOCENT

Art. 1 En matèria docent, són competències de les unitats orgàniques responsa-
bles:
a) Garantir la coherència i la interrelació de les matèries que componen el

curs.
b) Garantir que el pla docent elaborat pel responsable del curs correspon-

gui estrictament a les directrius del pla d'estudis aprovat.

Art. 2 Són competències del professor responsable del curs:
a) Dirigir i coordinar les activitats del curs.
b) Elaborar el pla d'ordenació docent corresponent al pla d'estudis

aprovat. En aquest pla docent hi han de constar de forma explícita les
assignatures i el seu caràcter (obligatòria/optativa), així com els cursos
en què s'impartiran, els noms dels professors (professors que ja figuren
a la proposta aprovada i solament poden ser substituïts per causes ex-
traordinàries), el període en què s'impartiran, el lloc (aula/laboratori) on
es duran a terme les activitats i l'horari, de forma anual. S'ha de presen-
tar al Servei de Gestió Acadèmica en la versió definitiva com a mínim un
mes abans del començament del curs. El Servei de Gestió Acadèmica
n'ha de donar coneixement al Servei de Personal de la Universitat
Rovira i Virgili.

c) Garantir el compliment del pla d'estudis i del pla d'ordenació docent.
d) Garantir que la propaganda i la informació sobre el curs que es donin

corresponguin fidelment a les característiques que han estat aprovades
pels diferents òrgans de govern de la Universitat.

GESTIÓ DE PERSONAL

Art. 3 Els professors d'aquesta Universitat poden col·laborar, com a activitat
complementària a l'habitual, en la realització de cursos de postgrau i
extensió universitària. Aquesta activitat descrita pot ser remunerada
sempre que no ocasioni perjudici a la tasca ordinària del professorat i
estigui d'acord amb el règim d'incompatibilitats.
Perquè puguin comptar com a dedicació les hores que els professors de la
Universitat Rovira i Virgili apliquen a l'ensenyament de postgrau i als cursos
d'extensió universitària, han d'estar cobertes les obligacions docents de 1r
i 2n cicle del departament corresponent. La Comissió de Doctorat ha de
vetllar, en tot cas, perquè l'aplicació de la força docent restant sigui equili-
brada en els doctorats i postgraus sense petició de personal nou.

Art. 4 Si es preveu que el professorat de la Universitat Rovira i Virgili imparteixi
menys del 60% del total de les hores lectives dels cursos, s'ha d'adjuntar
una justificació a la proposta.

Art. 5 En cap cas no es pot ser alumne i professor del mateix curs.
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Art. 6 El règim d'incompatibilitats de l'activitat que realitzi el professorat en els
cursos de postgrau i extensió universitària es regeix per la legislació vigent
en la matèria (màxim 75 hores anuals).

Art. 7 El règim de remuneració i d'incompatibilitats de l'activitat que realitzi el per-
sonal d'administració i serveis en els cursos de postgrau es regeix per la
legislació vigent en la matèria.

GESTIÓ ECONÒMICA

Art. 8 D'acord amb la normativa general, a cada proposta de curs s'hi ha d'adjun-
tar una memòria que contingui, entre d'altres, un pressupost dels ingressos
i de les despeses previstes.
Quan els acords de col·laboració es duguin a terme amb entitats de caràc-
ter privat, el responsable del curs ha d'elaborar una memòria de les aporta-
cions econòmiques i dels mitjans materials i humans que la Universitat
Rovira i Virgili i l'entitat col·laboradora han de proporcionar, i també de la re-
tribució que es preveu per a aquestes aportacions.

Art. 9 La iniciativa de proposta de l'import de la matrícula i del preu a percebre pel
professorat i PAS és del director del curs, d'acord amb la unitat orgànica
responsable, el qual ha de seguir les directrius que fixarà la Comissió de
Doctorat.

Art. 10 L'aplicació dels superàvits eventuals es preveurà a la memòria de tots els
cursos i, si no és així, revertiran en el pressupost general de la unitat
orgànica responsable. Si es produeix dèficit, és a càrrec de la unitat
orgànica responsable del curs.

Art. 11 Qualsevol minoració dels ingressos sobre la previsió comporta una minora-
ció equivalent de la despesa o, alternativament, una dotació
pressupostària addicional per part de la unitat orgànica promotora del curs.

Art. 12 Els cursos pels quals se sol·liciti un ajut o una subvenció econòmica de la
Generalitat de Catalunya o d'altres entitats públiques o privades, poden ser
aprovats condicionalment a l'atorgament de la subvenció. En aquest cas, la
impartido efectiva del curs s'estén condicionada al compromís ferm de l'en-
titat subvencionadora i a la matriculació real del nombre d'alumnes prèvia-
ment estimat.

Art. 13 Del pressupost d'ingressos, un 80% de la recaptació de matrícula ha de
subvenir a les despeses del curs.
A aquests efectes, d'acord amb la legislació vigent, la matrícula gratuïta es
refereix solament als ensenyaments homologats i, per tant, en els cursos
de postgrau no hi ha matrícula gratuïta. Quan en virtut d'un conveni especí-
fic no es percebi l'import de la matrícula, són considerades com a matrícula
les subvencions que implícitament comportin assistència d'alumnes de la
institució o de l'organisme atorgant. Si la unitat orgànica responsable del
curs vol atorgar algun ajut total o parcial, ha de constar al pressupost com a
despesa.
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Art. 14 La vice-presidència corresponent i la Gerència han de proposar anualment
la destinació dels recursos retinguts, que revertiran majoritàriament en el
tercer cicle.

Art. 15 Un cop aprovats formalment els pressupostos, el Servei d'Economia ha
d'habilitar el 20% dels crèdits de despesa, sobre els quals es poden iniciar
els expedients de despesa necessaris per al desplegament del curs.

Art. 16 En el moment de rebre l'ingrés d'una subvenció, s'han d'habilitar immedia-
tament el 100% dels crèdits de despesa que corresponguin.

Art. 17 Un cop liquidada i recaptada la totalitat de la matrícula, el Servei
d'Economia ha de comunicar el resultat econòmic a la unitat orgànica
responsable del curs i ha d'ampliar el pressupost de despeses fins a
l'import que correspongui.

Art. 18 El Servei d'Economia ha de dur a terme el seguiment del pressupost de
cada curs.
En to* moment, la informació pressupostària ha de ser facilitada pel Servei
d'Economia a les unitats orgàniques, vice-rectorat corresponent i
Gerència.

Art. 19 Per ser efectiu el pagament del personal que intervé en el curs, la Gerència
de la Universitat Rovira i Virgili ha de confeccionar un document en el qual
s'especifiqui de forma precisa la manera de realitzar els pagaments.

Art. 20 El material inventariable adquirit amb càrrec al pressupost dels cursos s'in-
tegra en el patrimoni de la Universitat, per bé que, mentre duri el curs, l'ús
d'aquest material és reservat prioritàriament per a les tasques del curs a
càrrec del qual s'ha adquirit.

<•

GESTIÓ ACADÈMICA

Art. 21 La petició d'autorització dels cursos s'ha de cursar mitjançant el format
d'expedient preparat pel Servei de Gestió Acadèmica, en el qual han de
constar totes les dades necessàries per a la correcta avaluació de la pro-
posta, com també per a la gestió posterior.
Aquests dossiers cal que siguin presentats al Servei de Gestió Acadèmica.

Art. 22 La Comissió de Doctorat establirà els terminis de presentació de les
propostes dels ensenyaments de postgrau, que com a màxim seran els
següents:
Primera convocatòria: abans de l'1 de març del curs acadèmic anterior a la
seva realització.
Segona convocatòria: abans de F1 d'octubre del mateix curs acadèmic. En
aquest cas, el curs haurà de començar a partir del segon quadrimestre.

Art. 23 L'aprovació dels cursos presentats ha de ser comunicada a les unitats
orgàniques pel Servei de Gestió Acadèmica, les quals n'han de donar
trasllat al professor responsable del curs.
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Art. 24 En la programació i difusió dels cursos que s'anomenin d'especialització
s'han d'evitar tota confusió amb els estudis homologats d'especialització
professional que donen dret al títol oficial d'especialista i també amb els es-
tudis propis de la Universitat.

Art. 25 Abans del començament del curs acadèmic, un cop aprovats pels òrgans
de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta ha de publicar un anunci a la
premsa on es donin a conèixer els programes de màster i diplomes de post-
grau aprovats.
Independentment, cada unitat responsable pot fer, al seu càrrec, la difusió
que cregui oportuna. En tot cas, s'han d'indicar clarament les condicions de
titulació per accedir al curs. La Universitat Rovira i Virgili elaborarà i
difondrà un programa general d'aquests ensenyaments.

Art. 26 El Servei de Gestió Acadèmica coordinarà el procés de matrícula i les uni-
tats orgàniques gestionaran els cursos que tinguin adscrits.
Per accedir als ensenyaments de postgrau, l'alumne ha de presentar, jun-
tament amb la sol·licitud de matrícula, una fotocòpia compulsada del títol
corresponent.
Els alumnes amb titulacions estrangeres han de sol·licitar prèviament auto-
rització al president de la Comissió Gestora per accedir a l'ensenyament.
Les sol·licituds, acompanyades d'una fotocòpia compulsada de títol i d'un
certificat de les assignatures cursades, han de rebre l'informe de la Comis-
sió Acadèmica del Centre corresponent i han de ser trameses al rector per a
la resolució definitiva.
El període de matrícula serà l'indicat en les memòries dels cursos. A aquest
efecte, es considerarà el mes d'agost com a inhàbil.

Art. 27 Quan la durada del curs sigui superior a l'any, l'estudiant ha d'abonar cada
any l'import de la taxa corresponent a l'any en què es matricula. Els
alumnes que hagin formalitzat una petició d'ajut a la Generalitat o a algun al-
tre centre o institució pública, que s'hagi d'ingressar directament a la Uni-
versitat, estan subjectes a:
a) Si en el moment de procedir a la liquidació econòmica ja s'ha produït

resolució favorable, l'import atorgat es dedueix automàticamant de l'im-
port a pagar.

b) En cas contrari, l'alumne ha de liquidar l'import complet i, si amb poste-
rioritat se li atorga un ajut, la part corresponent a aquest se li ha de re-
tornar un cop la Universitat Rovira i Virgili en tingui coneixement.

Art. 28 Finalitzat el procés de matrícula, i un cop liquidada la compensació
econòmica dels cursos, el Servei de Gestió Acadèmica ha de trametre les
actes a les unitats orgàniques perquè es procedeixi a la qualificació i
custòdia posterior. Les qualificacions de les actes poden senApte, No
apte, No presentat/Excel·lent, Notable, Aprovat, Suspens, No presentat.
Per procedir a l'expedició dels títols, diplomes i certificats de postgrau, les
unitats orgàniques han de trametre al Servei de Gestió Acadèmica un certi-
ficat, segons model facilitat, dels documents a expedir en què consti la de-
nominació i data d'aprovació del programa, el tipus de títol (màster, diploma
o certificat de postgrau), la denominació del document a expedir i la data i el
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nombre de crèdits que han de figurar en cada document a expedir. Igual-
ment, cal especificar si ha de constar-hi alguna col·laboració autoritzada
per conveni.

Art. 29 La llegenda dels títols, diplomes i certificats ha d'estar normalitzada a la Uni-
versitat Rovira i Virgili d'acord amb les directrius del Consell
Interuniversitari de Catalunya de 19 de juliol de 1988 (DOGC 3.8.88).
Solament en cas de cursos organitzats en virtut de convenis específics au-
toritzats pel president de la Comissió Gestora de la Universitat Rovira i Vir-
gili es pot incloure alguna variació en la llegenda per fer-hi constar aquesta
característica.
En tots els títols, diplomes i certificats, hi ha de constar el nombre de
crèdits realitzats.
Els títols, diplomes i certificats de postgrau i extensió universitària són ex-
pedits pel Servei de Gestió Acadèmica. Els títols i diplomes són signats pel
president de la Universitat Rovira i Virgili, pel director del programa i per la
persona interessada. Els certificats d'aprofitament són signats pel profes-
sor responsable del curs i pel vice-president d'Afers Acadèmics i Personal.

Art. 30 Els professors responsables dels cursos podran lliurar als interessats un
certificat d'assistència al curs, indicant clarament que això no en suposa la
superació.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1. Per aquest curs 1992-93 s'amplia el termini de presentació de les propostes de
la segona convocatòria fins al 30 d'octubre.

2. Aquest curs 1992-93 es farà la publicació de l'anunci a la premsa dels cursos
aprovats durant el mes de novembre.

ACORD 6/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la Normativa
d'ensenyaments de doctorat.

S'aprova la Normativa d'ensenyaments de doctorat que figura com a annex.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ANNEX

NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (BOE núm. 209,
d'1-9-83) establia que els estudis universitaris s'estructurarien, com a màxim, en
tres cicles i que la superació del tercer donaria dret a l'obtenció del títol de doctor.
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El Reial decret 185/1985, de 23 de gener, regula exhaustivament el tercer cicle d'es-
tudis universitaris, l'obtenció i expedició del títol de doctor i altres estudis postgra-
duats (BOE núm. 69, 21 -3-85).
El Reial decret 537/1988, de 27 de maig, modifica la disposició anterior (BOE núm.
133,3-6-88).
La complexitat de la normativa reguladora origina una gran dificultat per a un ade-
quat coneixement de la legislació actual per la qual s'han de regir aquest tipus d'es-
tudis. És per aquest motiu que és necessari reglamentar aquest ensenyament a la
Rovira i Virgili, per tal d'agilitar els procediments i la tramitació de les diverses fases.

PROGRAMES DE DOCTORAT

INFORMACIÓ SOBRE ELS PROGRAMES

Els estudis conduents a l'obtenció del grau de doctor i el títol corresponent es realit-
zaran sota la supervisió i responsabilitat acadèmica dels departaments de la Uni-
versitat. Correspon als departaments elaborar els programes de doctorat i elevar la
corresponent proposta a la Comissió de Doctorat de la Universitat a efectes del seu
informe i aprovació. Cada departament podrà presentar programes de doctorat cor-
responents a la seva àrea o àrees de coneixement, acompanyats de l'informe del
Consell del Departament.

Es podran proposar programes a realitzar en col·laboració entre dos o més departa-
ments. En aquest cas hauran de presentar-se acompanyats dels informes favora-
bles dels consells de departaments responsables.

Tots els professors doctors del departament podran assumir tasques docents i in-
vestigadores en els seus programes de doctorat. Excepcionalment, podran
col·laborar en la docència dels programes professionals amb el títol de doctor,
prèvia justificació del departament.

En les propostes dels programes, els departaments hauran de fer constar els cur-
sos que comprenen, el tipus (fonamentals, metodològics i afins), els períodes en
què es portaran a terme, el caràcter (obligatori/optatiu), el nombre de crèdits, el pro-
fessorat que els impartirà, el nombre màxim de places, els requisits per ser-hi
admès (titulació d'entrada), la titulació de sortida i el centre on es vinculen.

Per a les propostes s'haurà de tenir en compte que en cap cas el nombre total de
crèdits assignats al programa complet sigui inferior a 35. Les propostes dels pro-
grames i la documentació necessària seran trameses pels departaments a la
Comissió de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili durant el mes d'abril del curs
acadèmic anterior a aquell en què seran desenvolupats.

La Comissió de Doctorat de la Universitat sols considerarà les propostes de progra-
mes que compleixin els requisits i els aprovarà, si escau, abans del 15 de maig.

L'acord adoptat per la Comissió serà comunicat al departament responsable. Si la
resolució és negativa, el departament afectat tindrà un termini de 10 dies per esme-
nar les deficiències indicades per la Comissió.
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La Comissió de Doctorat trametrà a la Comissió Gestora una relació de tots els pro-
grames aprovats i els seus continguts perquè els aprovi.

Un cop aprovats per la Comissió de Doctorat de la Comissió Gestora, els programes
es publicaran i es distribuiran pels centres i departaments.

Els centres facilitaran aquesta publicació per a consulta als alumnes interessats.
Per tal de rebre una informació més detallada del programa, l'alumne s'adreçarà al
coordinador i al/s tutor/s del programa i al departament.

Correspon al coordinador del Programa:
Vetllar sobre la correcció, formal i tècnica, de la proposta.

- Controlar el desenvolupament del programa.
- Responsabilitzar-se de la selecció dels alumnes i acreditar que l'alumne està

admès al departament.
- Assignar els tutors als alumnes.
Tot això d'acord amb les directrius marcades pel departament.

Els programea de doctorat aprovats que es preveu iniciar el curs següent podran
ser modificats a petició dels departaments, sempre que ho sol·licitin a la Comissió
de Doctorat de la Universitat abans del 30 de juny.

Excepcionalment, i per als centres en fase d'expansió i creixement, s'estudiaran les
modificacions presentades pels departaments fins al 15 d'octubre.

ESTRUCTURA DEL CURRÍCULUM DE L'ALUMNE

El currículum de l'alumne pot comprendre:
1 Cursos propis. El departament en podrà establir o no l'obligatorietat; són part

integrant i es divideixen en:
a) Cursos relacionats amb la metodologia i formació en tècniques d'investiga-

ció.
b) Cursos sobre els continguts fonamentals dels camps científic, tècnic o artís-

tic als quals està dedicat el programa corresponent.
c) Cursos relacionats amb camps afins al del programa i que siguin d'interès per

al projecte de tesi doctoral del doctorand.
2 Cursos aliens al programa. Amb l'autorització prèvia del tutor i fins a un

màxim de 5 crèdits, l'alumne es podrà matricular també en cursos que no han es-
tat inclosos en el programa. Aquests cursos poden ser:
a) Els cursos de doctorat no previstos en el programa al qual es matricula

l'alumne, però que pertanyen a un altre programa de doctorat (d'aquesta Uni-
versitat o d'una altra).

b) Els cursos de postgrau.
c) Cursos de procedència diversa de nivell de qualitat equivalent als anteriors.

3 Treballs d'investigació. L'elaboració i presentació de treballs
d'investigació (tesines, publicacions, etc.), dirigits pel director de la tesi o per un
professor del programa, poden conduir a l'obtenció d'un màxim de 9 crèdits. El
programa pot establir l'obligatorietat de realitzar un o més treballs d'investigació.

La durada mínima dels programes serà de dos anys.
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PROGRAMES DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARIS

La Universitat Rovira i Virgili podrà participar en programes de doctorat amb altres
universitats de l'Estat, a través de la formalització del conveni corresponent, en el
qual constarà quin departament d'una de les universitats assumeix la responsabili-
tat del programa concret.

Aquest departament assumirà les competències previstes en el capítol 4 de la pre-
sent normativa.

ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT

El tutor és el responsable dels estudis de l'alumne i, per tant, del compliment dels
requisits establerts, quant a crèdits pel RD 185/85.

Correspon al tutor:
1 Informar l'estudiant sobre el programa i els seus requeriments.
2 Aprovar el currículum concret en què l'estudiant decideix matricular-se.
3 Signar l'imprès de matrícula.
4 Ratificar, mitjançant un escrit raonat, l'autorització del director de la tesi quan

aquest no sigui professor del departament responsable de la tesi.

TITULACIONS D'ACCÉS

En els programes consten els títols d'accés al programa. En el cas de títols d'accés
directe, l'alumne no cal que faci cap tràmit previ a l'admissió en el departament.
Els alumnes amb titulacions no previstes en el programa han de fer una petició a la
Comissió de Doctorat de la Universitat, acompanyada d'un informe del departament
on vulguin realitzar el doctorat.

TITULACIONS ESTRANGERES

Els estudiants -espanyols o estrangers- en possessió d'un títol de llicenciat, engi-
nyer, arquitecte o nivell equivalent, obtingut en una universitat o centre d'ensenya-
ment superior estranger, i que vulguin cursar a Espanya els estudis de doctorat, po-
den accedir a aquests estudis sense necessitat d'homologar el seu títol. Això no
suposarà l'obtenció de la condició de llicenciat, enginyer o arquitecte en un centre
espanyol. L'admissió, per tant, d'aquests estudiants de doctorat no els habilita per
a l'exercici professional a l'Estat espanyol ni per prendre part en concursos o oposi-
cions en les quals s'exigeixi l'esmentada titulació. Igualment, el títol de doctor
obtingut per aquesta via no confereix cap dret per a l'exercici professional dins el
territori espanyol, ni per optar a llocs de treball per als quals sigui exigit el grau de
doctor.

Si abans de la lectura de la tesi s'obté l'homologació del títol d'accés, no constarà la
limitació esmentada a l'apartat anterior.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre
al qual està vinculat el programa, amb el títol original i la fotocòpia corresponent, que
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serà compulsada; les còpies o còpia legalment autoritzades tenen la mateixa
validesa que el document original. En qualsevol cas, les signatures de títol o de la
còpia han de ser legalitzades per via diplomàtica. A més, caldrà adjuntar un certifi-
cat acadèmic dels estudis cursats, igualment legalitzats. Tots els documents caldrà
que estiguin traduïts.

La sol·licitud i la documentació passarà a la comissió del centre corresponent, que
farà l'informe sobre l'equivalència de la titulació i la trametrà al president de la
Comissió Gestora o persona en qui delegui per a la seva resolució definitiva. Aques-
ta resolució serà, en tot cas, prèvia a l'admissió del sol·licitant al programa de
doctorat.
Als alumnes autoritzats per altres universitats a cursar aquests estudis que hagin
començat un programa, els serà vàlida l'autorització atorgada i podran demanar
trasllat d'expedient a aquesta Universitat.

TRASLLATS D'ALUMNES PROCEDENTS D'ALTRES UNIVERSITATS

Per iniciar
Els llicenciats, enginyers o arquitectes per altres universitats no cal que traslladin
els seus expedients, però sí que han de justificar la seva titulació en el moment de
ser admesos al programa i en formalitzar la matrícula, mitjançant una còpia compul-
sada del seu títol.

Per continuar
Els alumnes de doctorat d'altres universitats que vulguin continuar estudis de doc-
torat a la nostra Universitat han de ser admesos per la Comissió de Doctorat de la
Universitat, amb l'informe previ del departament on vulguin estudiar.

Per obtenir la convalidado de cursos realitzats a la Universitat d'origen, han de
seguir el procediment que s'indica en l'apartat 3.1.3 d'aquesta normativa.

Tramitació del trasllat

1. L'estudiant ha de fer arribar a la Comissió de Doctorat de la Universitat:
a) Sol·licitud d'admissió
b) Certificat acadèmic dels estudis de doctorat cursats.
c) Certificat d'admissió al programa de doctorat signat pel coordinador, amb el

vist-i-plau del director del departament responsable del programa en què es
vol matricular.

2. La Comissió de Doctorat de la Universitat comunicarà la resolució que pertoqui a
l'alumne, el qual, si escau, haurà d'abonar els drets de trasllat de l'expedient de
doctorat a la universitat d'origen i també ho comunicarà a la facultat correspo-
nent, a la qual es trametrà la resolució juntament amb la documentació presenta-
da per l'alumne.

Per fer la tesi:
Els alumnes que, havent completat els crèdits d'un programa de doctorat i iniciat el
treball de la tesi en una altra universitat, vulguin presentar la tesi doctoral en aques-
ta Universitat, han de sol·licitar una autorització a la Comissió de Doctorat de la Uni-
versitat, amb l'informe previ del departament on vulguin fer la tesi.
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Tramitació del trasllat

1. L'estudiant ha de presentar a la Comissió de Doctorat de Ja Universitat:
a)Sol·licitud d'admissió.
bjCertificat acadèmic dels estudis de doctorat cursats i el reconeixement de su-

ficiència investigadora.
c)Certificat d'inscripció del projecte de tesi doctoral signat pel director del depar-

tament on vol fer la tesi.
2. La Comissió de Doctorat de la Universitat comunicarà la resolució que pertoqui a

l'alumne, el qual, si escau, haurà d'abonar els drets de trasllat de l'expedient de
doctorat a la universitat d'origen i també ho comunicarà a la facultat correspo-
nent, a la qual es trametrà la resolució juntament amb la documentació presenta-
da per l'alumne.

ADMISSIÓ D'ALUMNES AMB TITULACIÓ NO PREVISTA EN EL PRO-
GRAMA

El departament farà constar la proposta del títol de doctor i la Comissió de Doctorat
de la Universitat, en resoldre les propostes previstes en el punt 2.1 paràgraf segon
de la present normativa, ratificarà, si escau, la titulació en les propostes d'admissió
d'alumnes.

EXPEDIENT ACADÈMIC

MATRÍCULA

Terminis
L'alumne no es pot matricular simultàniament en més d'un programa de doctorat.
L'alumne que vol iniciar un programa de doctorat ha de formalitzar la matrícula en el
primer any d'impartició del programa. Només està permesa la matriculació directa-
ment en el segon any, sense haver cursat el primer, en els casos següents:
1. Alumnes d'aquesta Universitat procedents d'adaptació de cursos monogràfics

del sistema vell o d'un programa del sistema actual (apartat 3.1.2).
2. Alumnes procedents de trasllats d'altres universitats amb convalidació de cur-

sos de doctorat aprovats (apartats 2.3 i 3.1.3).
3. Quan el departament no imparteixi el primer any del programa. En aquest cas el

departament no es pot fer responsable que l'alumne pugui realitzar siguin reco-
neguts posteriorment dins un altre programa.

La formalització de la matrícula es farà al centre al qual estigui vinculat l'ensenya-
ment de doctorat. La secretaria del centre on s'hagi matriculat tindrà cura de la
gestió administrativa del doctorat.

S'estableixen dos terminis de matrícula:
1. Ordinari: Matrícula de cursos i treballs que formen part dels programes aprovats.
2. Extraordinari: Matrícula de treballs d'investigació avaluats i la dels crèdits reco-

neguts pel tutor.



2 5 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial núm. 3 - Maig de 1993

Cursos propis del programa
Els alumnes es matricularan de tots els cursos a la universitat organitzadora del
programa.

Cursos aliens
Amb l'autorització prèvia del tutor, el doctorand es podrà matricular de tants cursos i
seminaris com cregui oportú; no obstant això, només li computaran fins a un màxim
de 5 crèdits.
1. Cursos de doctorat no previstos en el programa en què es matricula l'alumne.

Si formen part d'un altre programa aprovat per aquesta Universitat, poden in-
cloure's en el mateix imprès de matrícula que la resta del programa en què es ma-
tricula l'alumne.
En ambdós casos, però, caldrà l'autorització del tutor ¡ l'admissió al curs per part
del coordinador.

2. Cursos de postgrau. Un cop cursat i avaluat el postgrau, el tutor en podrà fer un
reconeixement de crèdits com a curs aliè.

3. Cursos de procedència diversa. Un cop realitzat i avaluat el curs, el tutor en po-
drà fer un reconeixement de crèdits com a curs aliè.

No s'admetrà la matrícula en assignatures de llicenciatura o diplomatura.

Pel que fa a la matrícula dels cursos aliens previstos en els punts 2 i 3, cal que
l'alumne justifiqui aquest reconeixement en el moment de matricular-se, amb una
certificació signada pel tutor, acompanyada necessàriament del document acredi-
tatiu que justifica el reconeixement i que indicarà el tipus de curs, el nombre de
crèdits/hores cursats i l'avaluació. Aquesta documentació s'incorporarà a l'expe-
dient de matrícula.

El preu que cal aplicar en els casos de reconeixement de crèdits serà l'equivalent al
de convalidació regulat a l'Ordre de preus públics universitaris.

Treballs d'investigació
La matriculació dels treballs d'investigació -tant dels previstos com a obligatoris en
el programa, com dels que l'alumne realitzi dirigits pel director de tesi o un professor
del programa, i també dels que puguin ser-li convalidats- s'ha de fer dins del termini
de matrícula extraordinària, sempre que no els hagin pogut matricular dins el termini
ordinari. Dels treballs de recerca (tesines, publicacions, etc.), el tutor en pot propo-
sar fer un reconeixement de crèdits com a treball d'investigació, acompanyat de la
justificació documental.

Adaptacions
L'alumne que, havent aprovat crèdits d'un programa, es vol matricular en un altre
corresponent a la mateixa universitat, pot acollir-se al procediment establert en
aquest apartat.
Primerament ha de demanar l'acceptació al nou programa amb l'imprès d'adaptació
normalitzat que li facilitarà la secretaria de la facultat corresponent. Acompanyarà
l'imprès amb una certificació oficial dels estudis cursats, que ha de ser original o fo-
tocòpia compulsada.
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El departament responsable del nou programa adaptarà el que correspongui i ho
trametrà a la Comissió de Doctorat de la Universitat, la qual en prendrà coneixement
i, si ho creu oportú, la ratificarà i ho farà constar en el mateix imprès que serà retor-
nat al departament. El departament ha de conservar la seva còpia i ha de lliurar les
altres dues a l'alumne.

En el moment de formalitzar la matrícula dels cursos i crèdits que li resten per acon-
seguir els 32, l'alumne ha d'adjuntar-hi un dels impresos d'adaptació. L'altre és el
resguard per a l'alumne. La documentació tramesa pel departament serà arxivada
en l'expedient de l'alumne, que constarà a la secretaria del centre on està vinculat el
programa.

L'estudiant passa a ser alumne del nou programa, sense que això comporti cap
pagament addicional de les assignatures adaptades.

Convalidacions
Els alumnes amb cursos aprovats a altres universitats o centres de recerca han de
sol·licitar la convalidado al departament responsable del nou programa on volen
continuar el doctorat.
La responsabilitat de les convalidacions recau en el departament que realitza el pro-
grama. Ho farà mitjançant un informe raonat signat pel director del departament.

El tràmit és el següent:

L'alumne ha de presentar la sol·licitud de convalidació d'acord amb l'imprès que li
facilitarà la secretaria del centre, acompanyada de la certificació oficial dels estudis
cursats, que haurà de ser l'original o fotocòpia compulsada.
El departament ha de fer constar la data en què fou acceptada la convalidació en el
mateix model de la instància i l'ha de trametre a la Comissió de Doctorat de la Uni-
versitat, la qual en prendrà coneixement i, si ho creu oportú, la ratificarà i ho farà
constar en el mateix imprès que serà retornat al departament. El departament ha de
conservar la seva còpia i ha de lliurar les altres dues a l'alumne: una per lliurar a la
secretaria en realitzar la matrícula, i l'altra com a resguard per a l'alumne.
La documentació tramesa pel departament serà arxivada en l'expedient de l'alumne
que consta a la secretaria de la facultat on està vinculat el programa.

QUALIFICACIÓ DE CURSOS I TREBALLS

La qualificació de cursos i treballs és la d'aprovat, notable, excel·lent, no presentat
o suspès.

Cal que cada professor faci l'avaluació d'acord amb els criteris del departament i
lliuri la qualificació en convocatòria única al departament abans del 15 de setembre
de cada any, llevat dels casos de convalidació i reconeixement de crèdits previstos
en l'apartat 2 del punt 3.2.1.

Actes
1. Es farà una acta per cadascun dels cursos o treballs que componen el

programa. Les actes seran signades pel professor responsable del curs o
treball, d'acord amb el POA.
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Les actes per reconeixement de crèdits o de convalidacions es podran fer des-
prés de la matrícula extraordinària, per tal que els alumnes, si escau, puguin
tramitar la suficiència investigadora. Aquestes actes seran signades pel tutor
del programa.
A més, es farà una acta independent per als alumnes d'altres facultats o univer-
sitats matriculats en la nostra Universitat com a cursos aliens. Una vegada dili-
genciada l'acta, serà tramesa per la facultat a la universitat o centre on l'alumne
cursa estudis de doctorat.

TRAMITACIÓ DE SUFICIÈNCIA INVESTIGADORA

Un cop assolits els 32 crèdits, l'alumne ha de sol·licitar al departament corresponent
l'atorgament de la suficiència investigadora, mitjançant imprès facilitat pel centre,
on ha de constar una diligència de la facultat conforme ha obtingut la totalitat dels
32 crèdits.

Cada departament ha de constituir una o diverses comissions, formades per 1res
professors del departament. La comissió, després d'escoltar el tutor responsable
dels estudis de l'alumne i, si ho considera oportú, també els professors del progra-
ma, ha d'atorgar aquest reconeixement sobre la base de la valoració dels treballs de
recerca i projecte de tesi presentat per l'alumne.

La comissió del departament, establerta a aquest efecte, ha de fer una certificació
d'atorgament en el mateix imprès.

L'original de l'imprès ha de quedar arxivat al departament, el qual lliurarà les còpies a
l'oficina del centre on s'ha gestionat la matrícula de doctorat, que en lliurarà còpia a
l'alunme.

El centre ha d'anotar a la fitxa de l'alumne la data d'atorgament de la suficiència in-
vestigadora. Posteriorment, la data d'atorgament de suficiència haurà de constar en
el full de dades que el centre facilita al doctorand per fer el dipòsit de la tesi doctoral.

Així mateix, el full adreçat a la Comissió de Doctorat de la Universitat ha de ser pre-
sentat pel doctorand, juntament amb la documentació necessària, en el moment de
fer el dipòsit de tesi al Servei de Gestió Acadèmica.

TESI DOCTORAL

PROJECTE DE TESI I INSCRIPCIÓ DE TESI

El doctorand ha de presentar un projecte de tesi doctoral sobre una matèria relacio-
nada amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa que realitza, abans
d'acabar el programa. Pot presentar-lo, per tant, dins el primer o segon any, sempre
avalat pel director o directors, i el departament ha de decidir sobre l'acceptació
d'aquest projecte. En cas de no presentar el projecte de tesi abans de finalitzar el
programa, l'alumne haurà d'iniciar un altre programa.

La persona interessada pot recollir la instància de sol·licitud d'acceptació del
projecte de tesi i d'inscripció a la secretaria del centre on estigui matriculat. Aquesta
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sol·licitud consta de 1res fulls autocopiadors: l'original per al departament, una còpia
per al centre i una altra per a l'alumne.
L'alumne ha de presentar aquesta sol·licitud amb el vist-i-plau.del director de la tesi,
juntament amb el projecte de tesi doctoral, al departament per a la seva acceptació.

El departament ha de fer constar expressament l'admissió en la part inferior de la
instància. El mateix departament presentarà dues còpies d'aquesta instància al
centre on estigui vinculat el programa, el qual en lliurarà una còpia a l'alumne. Cada
departament donarà indicacions sobre la presentació dels projectes.

Quan el doctorand vulgui realitzar la tesi doctoral en un departament diferent
d'aquell que és responsable del programa, ho ha de fer constar expressament en la
petició, a la qual adjuntarà, a més del projecte, la disposició d'acceptació per part de
l'altre departament. El departament responsable del programa resoldrà sobre aques-
ta possibilitat. La suficiència investigadora serà atorgada pel departament respon-
sable del programa. En el títol de doctor ha de constar el programa cursat i el depar-
tament en què ha aconseguit els 32 crèdits.

RÈGIM DELS ESTUDIANTS DE DOCTORAT

Els alumnes que, havent superat els cursos de doctorat exigits dintre del programa
de doctorat, es matriculin en el període d'elaboració de la tesi, es consideraran
alumnes de tercer cicle, adscrits al departament on realitzen la tesi, als efectes
electius i participatius en unitats orgàniques.

DIRECTOR DE TESI

Per ser director de tesi cal estar en possessió del títol de doctor i, a més a més,
pertànyer a un dels cossos docents universitaris o ser professor jubilat. També po-
den dirigir tesis doctorals contractats com a professors associats o visitants, i
també els pertanyents a les escales de personal investigador dels organismes
públics d'investigació a què es refereix l'article 13 de la Llei 13/1986 de14 d'abril, de
foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica, i igualment els de
l'Institut d'Astrofisica de Canàries i, amb l'acord previ de la Comissió de Doctorat,
qualsevol altre doctor. Per tal que la Comissió de Doctorat de la Universitat corres-
ponent pugui resoldre en aquest darrer cas, la tramitació és la següent:

Petició del doctorand adreçada a la Comissió de Doctorat de la Universitat i presen-
tada en el departament. La petició, juntament amb un currículum del director propo-
sat, d'un projecte de tesi i de l'informe del departament, serà lliurat a la Comissió de
Doctorat de la Universitat.

La Comissió de Doctorat de la Universitat estudiarà i resoldrà la sol·licitud.

Acabada l'elaboració de la tesi doctoral, el director o directors n'autoritzaran la pre-
sentació. Quan el director de la tesi no sigui professor del departament responsable
d'aquesta, el tutor ratificarà, mitjançant un escrit raonat, l'autorització del director
per a la seva presentació.
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En el cas de canvi de director i/o de títol de la tesi, se seguirà el mateix procediment
que l'indicat en l'apartat 4.1, fent-ho constar a l'imprès de sol·licitud.

PRESENTACIÓ DE LA TESI

Termini
La tesi doctoral ha de presentar-se en el termini màxim de 5 anys des de l'admissió
del doctorand en els programes de doctorat. S'entendrà per admissió del doctorand
el moment en què l'alumne formalitza la matrícula en el programa dins el qual farà la
tesi, a través del procediment previst en el punt 2, paràgraf primer, de la present
normativa. Aquest termini és ampliable per la Comissió de Doctorat de la Universitat
amb l'informe previ del departament, fins a un màxim de tres anys. Caldrà que
l'alumne presenti en el departament la documentació següent:
- Instància en què sol·licita l'ampliació del termini i justifica el retard en la presenta-

ció
- Informe del director de la tesi
- Còpia de la inscripció del projecte de tesi
- Còpia de l'expedient de l'alumne
- Informe del consell de departament

Requisits previs
Prèviament a la defensa de la tesi, el doctorand ha de complir els requeriments es-
tablerts a l'article 6è del RD 185/85:
1 Obtenir un total de 32 crèdits en el programa al qual està adscrit. En tot cas,

- 12 crèdits, com a mínim, han de correspondre a cursos sobre continguts fo-
namentals.

- cursos aliens al programa: 5 crèdits com a màxim.
- treball d'investigació: 9 crèdits com a màxim.

2 Haver presentat el projecte de tesi doctoral.
3 Obtenir el reconeixement de suficiència investigadora.

LECTURA DE TESI

La presentació de la tesi s'ha de fer sempre en el departament on s'ha fet el progra-
ma.

Tramitació prèvia
Conclosa l'elaboració de la tesi, el doctorand haurà de sol·licitar l'autorització del di-
rector o directors per procedir a la seva presentació. Lliurarà un exemplar de la tesi
acompanyat de l'esmentada autorització al departament. Examinada la tesi i els
documents que l'avalen, el departament podrà donar la seva conformitat i lliurarà al
doctorand l'informe del mateix departament i la proposta del tribunal.

El doctorand presentarà a la Comissió de Doctorat de la Universitat (Servei de
Gestió Acadèmica) un exemplar de la tesi, l'autorització del director per procedir a la
seva presentació, l'informe del departament, la proposta del tribunal, l'atorgament
de la suficiència investigadora i la còpia de la inscripció de la tesi. En el cas que hagi
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sol·licitat pròrroga de lectura de tesi, també haurà de presentar una còpia de l'auto-
rització de la Comissió de Doctorat.

La Comissió de Doctorat comunicarà a tots els departaments i centres de la Univer-
sitat la presentació de l'esmentada tesi.

El termini de dipòsit és de 15 dies hàbils, exceptuant el mes d'agost. Durant aquest
termini, la tesi podrà ser examinada per qualsevol doctor que, si ho estima pertinent,
pot dirigir a la Comissió de Doctorat, per escrit, les consideracions que estimi opor-
tunes.

Transcorregut aquest període, es reunirà la Comissió de Doctorat de la Universitat
per admetre a tràmit la tesi i aprovar la proposta de nomenament del tribunal.

Posteriorment el president de la Comissió Gestora, o persona en qui delegui, farà el
nomenament del tribunal.

Al mateix temps, es trametrà el nomenament al president de la Comissió de Doctorat
de la Universitat i una còpia al degà/director del centre on es llegeix la tesi.

La Comissió de Doctorat de la Universitat comunicarà el nomenament a cadascun
dels membres del tribunal, alhora que els demanarà l'informe previ a la lectura de la
tesi. Aquests informes seran tramesos al president del tribunal.

El president del tribunal convocarà la data de lectura, de la qual donarà coneixement
al Servei de Gestió Acadèmica.

Tribunal
Els tribunals encarregats de jutjar les tesis doctorals són nomenats pel vice-presi-
dent d'Afers Acadèmics i Professorat per delegació del president de la Comissió
Gestora, a proposta de la Comissió de Doctorat de la Universitat, consultats el de-
partament, el director de la tesi i els especialistes que la Comissió consideri oportú.

Els tribunals han d'estar constituïts per cinc membres i cal respectar en la seva
composició els requisits següents:
1. Tots els membres han d'estar en possessió del títol de doctor i ser especialistes

en la matèria a què es refereix la tesi, o bé en una altra que tingui afinitat amb
aquesta.

2. En tot cas, han de formar part del tribunal almenys tres professors universitaris
de la universitat espanyola, dels quals mai no podrà haver-hi més de dos del
mateix departament ni més de tres de la mateixa universitat.

3. En cap cas no poden formar part del tribunal ni el director de la tesi ni el tutor que
el departament ha assignat a l'alumne.

4. Amb l'aprovació prèvia de la Comissió de Doctorat de la Universitat, fins a dos
membres dels tribunals de tesi poden ser doctors, estatals o estrangers, vincu-
lats a organismes d'ensenyament superior o investigació. La Comissió de Docto-
rat de la Universitat ha de fer constar en acta explícitament l'aprovació d'aquest
doctor perquè pugui formar part com a membre de la proposta de nomenament de
tribunal.

5. Els professors pertanyents als cossos docents universitaris poden formar part
dels tribunals de tesi doctoral, encara que estiguin en situació d'excendència o
jubilació.
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6. En l'adjudicació de la presidència del tribunal s'ha de tenir en compte la catego-
ria, l'antiguitat dins el cos docent universitari i el càrrec acadèmic.

Defensa i qualificació de la tesi
La defensa de la tesi doctoral consisteix en l'exposició del doctorand de la tasca
preparatòria realitzada, el contingut de la tesi i les conclusions, fent menció
especial a les seves aportacions originals. S'ha de fer en sessió pública dins el
període lectiu del calendari acadèmic (31 de juliol) i s'anunciarà amb una antelació
mínima de 48 hores.

El tribunal atorga la qualificació d'apte o no apte, feta prèviament una votació en
sessió secreta. A judici del tribunal, amb un mínim de quatre vots dels seus mem-
bres, pot atorgar-se la menció cum laude que constarà en el corresponent títol de
doctor.
En el cas que el cum laude hagi estat concedit per unanimitat, aquest extrem cons-
tarà en l'acta del grau de doctor.

Títol de doctor
Es tindrà en compte primerament el títol de doctor que atorga el programa cursat.
S'ha de distingir, per tant, entre els programes que atorguen un títol de doctor
d'idèntica denominació, sigui quina sigui la llicenciatura d'accés, i els programes
que preveuen diferents denominacions del títol segons la llicenciatura d'accés.

En el segon dels supòsits, la secretaria del centre que s'ha encarregat del procedi-
ment administratiu de l'alumne (matriculació, inscripció de tesi, expedient acadèmic
de doctorat i tramitació de l'atorgament de suficiència investigadora), un cop
aprovada la tesi, procedirà a traslladar d'ofici tota la documentació al centre que
correspongui, segons la denominació del títol de doctor o, per a aquells alumnes
procedents d'altres universitats, als centres que imparteixen titulacions
equivalents.

Amb relació als possibles casos previstos per l'article 12.3 del RD 537/88 sobre im-
partido de títols de doctor corresponents a títols oficials de llicenciat, enginyer o ar-
quitecte, d'estudis que no s'imparteixen en aquesta Universitat, no és d'aplicació
mentre el Consejo de Universidades no indiqui el procediment a seguir en cada cas.
Per la qual cosa els departaments que es trobin en aquesta situació hauran de fer la
sol·licitud i evacuar l'informe sobre els mitjans de què disposen a tal fi; després de la
ratificació de la Comissió de Doctorat de la Universitat, es lliurarà a la Comissió
Gestora tota la documentació per a la tramitació corresponent al Consejo de Uni-
versidades.

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DOCTOR

Els títols de doctor han de ser expedits per la Universitat en què sigui aprovada la
tesi doctoral. La documentació a aportar s'indicarà pel centre segons la normativa
vigent.
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En la llegenda del títol hi ha de constar el nom del programa I el departament respon-
sable.
Quan el departament responsable d'un programa de doctorat interuniversitari perta-
nyi a la Universitat Rovira i Virgili, serà aquesta la que expedirà el títol de doctor.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

ALUMNES DE DOCTORAT DEL PLA VELL
TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LA TESI DOCTORAL

De conformitat amb el que preveu la disposició transitòria 4a del RD 185/85, els
alumnes que van iniciar els estudis de doctorat amb anterioritat a l'entrada en vigor
del RD 185/85 tenen els següents terminis per poder presentar la tesi doctoral:

curs d'inici d'estudis termini
1982-83 o abans setembre 1988

1983-84 setembre 1989
1984-85 setembre 1990
1985-86 setembre 1990

Aquests terminis poden ser ampliáis en 2 anys per la Comissió de Doctorat de la
Universitat, amb l'informe previ del departament.
El doctorand que, finalitzat el termini, no hagi aprovat la tesi doctoral, pot sol·licitar
una segona pròrroga a la Comissió de Doctorat de la Universitat, acompanyant a la
petició l'informe del director de la tesi doctoral i del departament responsable.
En tot cas, a aquests alumnes els són d'aplicació les disposicions reguladores del
doctorat anteriors a la publicació del RD 185/85, a excepció dels articles 9è i 10è de
l'esmentat RD, sobre formació de tribunals de tesi i lectura de la tesi.

ALUMNES AMB TERMINIS EXHAURITS

Els alumnes de la nostra Universitat que, havent completat els cursos monogràfics,
hagin esgotat el termini per aprovar la tesi doctoral, podran iniciar un programa de
doctorat. Dels cursos monogràfics realitzats es podrà fer reconeixement de crèdits,
si escau, dintre dels 5 màxims autoritzats.
Els alumnes d'una universitat que, havent completat els cursos monogràfics, hagin
esgotat el termini per aprovar la tesi doctoral a la seva universitat, hauran de dema-
nar el trasllat en la forma i procediment previstos al capítol 2.3 de la present normati-
va. S'hauran d'incorporar a un programa de doctorat i, si escau, se'ls convalidaran
els cursos monogràfics realitzats.

ACORD 7/16, de 30 de novembre, pel qual s'assigna un complement
retríbutíu personal a alguns professors de l'ETSE.

S'acorda l'assignació d'un complement retributiu personal als professors de
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria procedents de l'antiga Escola Uni-
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versitària Tècnica d'Enginyeria, la relació dels quals figura com a annex.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ANNEX

Professors numeraris i psicòlegs que passen a Titulars d'Escola Universitària:
ACEBO VISANZANY, Miquel Àngel; CAMPS SABATÉ, Joan; CASAS HIERRO, Ma-
riano; CATALÀ ALCÓN, Rafael; GARCÍA CARRILLO, M. Teresa; GARCÍA ESTAR-
LICH, Francisco; GENS SOLÉ, M. Teresa; JORNET DOMÈNECH, Josep M.; LÓPEZ
ACEBES, Luis; LÓPEZ TORTOSA, Miquel; MARCOS HERNÁNDEZ, Rosa M.; MAR-
QUÉS JORDÀ, Baltasar; PALAO GIMÉNEZ, Ignacio; SANTIBÁÑEZ HUERTAS, Pe-
dro; SERVETO OLIVÉ, Fernando; TENA TENA, José.

Professors de matèries tècnico professionals que passen a Titulars d'Escola Uni-
versitària:
CRUZ PÉREZ, Joaquín; GARCÉS MIGUEL, Pedro; IÑIGUEZ CALVETE, Pedro Je-
sús; MAIXÉ ALTÉS, Javier.

ACORD 8/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la normativa sobre
concessió de bestretes.

S'aprova la normativa sobre concessió de bestretes, que figura com a an-
nex.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ANNEX

La Comissió Gestora de la Universitat Rovira i Virgili, en la seva sessió ordinària del
dia 30 de novembre de 1992, aprovà majoritàriament, amb una sola abstenció i
sense cap vot en contra, el següent:
1 La Comissió Gestora de la Universitat Rovira i Virgili ha respectat en tot moment

el dret dels seus treballadors a sol·licitar una bestreta.
2 Les bestretes es lliuren amb un interès zero per al treballador, la qual cosa vol dir

que els costos financers que se'n puguin derivar els assumeix la Universitat.
3 Atesa la manca de liquidità! de tresoreria que pateixen actualment totes les ad-

ministracions públiques, com tothom sap, les bestretes poden influir en l'incre-
ment de pòlisses de tresoreria que ha de subscriure la Universitat amb les enti-
tats financeres i, per tant, poden implicar un augment dels interessos a pagar.

4 La Universitat Rovira i Virgili, en confeccionar el seu pressupost per a l'any
1993, ha de preveure les despeses i també les càrregues financeres que hagi de
suportar com a resultat de la sol·licitud de pòlisses de tresoreria per manca de li-
quiditat.

5 No preveure una quantitat determinada per a bestretes podria representar l'as-
sumpció del pagament d'uns interessos que, sens dubte, repercutirien en els
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pressupostos generals i, en conseqüència, en la qualitat de l'ensenyament als
alumnes.
La quantitat prevista inicialment és un dos per cent del Capítol I corresponent a
personal, la qual cosa significa uns cinquanta milions de pessetes, quantitat que
pot comportar una càrrega financera d'uns vuit milions de pessetes i que permet
la concessió d'unes cent vint bestretes, és a dir un quinze o setze per cent de
tot el personal de la nostra Universitat. Aquesta quantitat permetrà atendre totes
les sol·licituds, si no es produeix un increment superior al Ires-cents per cent, ja
que el nombre actual de bestretes concedides no arriba a les quaranta.
Tothom tindrà dret a sol·licitar una bestreta per causes justificades i la seva
concessió serà determinada per una comissió integrada pel president o persona
en qui delegui, el gerent, un representant sindical del personal docent i un repre-
sentant sindical del personal d'administració i serveis.
Si les necessitats ho exigeixen i l'execució del pressupost ho permet, la quanti-
tat establerta inicialment per a bestretes podrà ésser ampliada. Així, doncs, no
es tracta de cap quantitat fixa i no modificable.

ACORD 9/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la redistribució de
funcions dels membres de la Comissió Gestora.

S'acorda la redistribució de funcions dels membres de la Comissió Gestora
que figura com a annex.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ANNEX
ÀREES COORDINACIÓ
AhERS ACADEMICS I

PERSONAL
Lluis Aróla

ECONOMIA i
ADMINISTRACIÓ

Antoni Gonzalez

RECERCA 1 PROMOCIÓ
EXTERIOR

Andreu Pujol
SECRETARIA GENERAL

ÀREES DE GESTIÓ
Ordenació Acadèmica, Ensenya-
ments, Extensió Universitària
Docència
Tercer Cicle
Estudiants
PAS
Personal Acadèmic

Règim Jurídic
Economia
Obres
Infrastructura
Informati tzació
Relacions Societat
Serveis

Recerca
Promoció Exterior

RESPONSABLE

Llu is Aróla
Carme Borbonès
Xavier Rius
hrancesc Castells
Lluís Aróla
Lluís Aróla

Antoni Gonzalez
Antoni Terceno
Xavier Maixé
Antoni Gonzalez
Manel Sanromà
Antoni Gonzalez
Sergio Castillõn

Javier Faci
Andreu Pujol
Antoni Gonzalez
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ACORD 10/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la incorporació de
places corresponents als increments del curs 1992-1993 a la plantilla de
la Universitat Rovira i Virgili.

S'aprova la incorporació a la plantilla de la Universitat Rovira i Virgili de les
places de personal docent i de personal d'administració i serveis correspo-
nents als increments del curs 1992-1993, la relació de les quals figura com a
annex.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ANNEX

PLACES P.A.S. - NOUS ENSENYAMENTS

FAÇ. CC. JURÍDI-
QUES

Cap Secretaria
Cap biblioteca
Aj. biblioteca
Aj. biblioteca
Admin. Direcció
Admin.(Rel.Lab.)
A.Adm.(Rel.Lab)
Conserge
Subaltern matí
Subaltern tarda

G.

B
B
B
B
C
C
D
III
E
E

N.

20
18
18
18
16
14
12

10
10

Sou Base

1.655.010
1.665.010
1.665.010
1.665.010
1.233.694
1 .233.694
1.008.756
1.920.630

980.892
980.892

Complem.

1.379.676
1.208.316
1.208.316
1.208.316
1.140.288
1.072.248
1.004.184

398.964
936.180
936.180

C. Catàleg Total Anual

199.896 3.234.582
2.873.326
2.873.326
2.873.326
2.373.982
2.305.942
2.012.940

149.952 2.469.546
1.917.072
1.917.072

ESC. TÈCNICA
SUPERIOR D'EN-
GINYERIA
Aj. biblioteca
Adm. Departam.
Adm. Departam.
Adm. C. Càlcul
Aux. Administ.
Subaltern matí
Laboral Dept.
Laboral C. Càlcul
Laboral Taller
Laboral Dept.
Laboral Dept.
Laboral Dept.
Laboral Dept.

G.

B
C
C
C
D
E
I
II
II
III

III

N.

18
18
18
16
12
10

Sou Base

1.665.010
1.233.694
1.233.694
1.233.694
1.008.756

980.892
2.538.570
2.191.710
2.191.710
1.920.630
1.920.630
1.920.630
1.920.630

Complem.

1.208.316
1.246.464
1.246.464
1.140.288
1.004.184

936.180
622.932
549.240
549.240
398.964
398.964
398.964
398.964

C. Catàleg Total Anual

2.873.326
2.480.158
2.480.158
2.373.982
2.012.940
1.917.072
3.161.502
2.740.950
2.740.950
2.319.594
2.319.594
2.319.594
2.319.594
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FAÇ. CC. ECONÒ- Q
MIQUES I EMPRE-
SARIALS

N. Sou Base Compierà C. Catàleg Total Anual

Aj. biblioteca
Aj. biblioteca
Adm. Departam.
Administratiu
Subaltern
Lab. lnf./audiov.

FAÇ. CC. DE
L'EDUCACIÓ 1
PSICOLOGIA
Aj. biblioteca

FAÇ. QUÍMICA

Adm. Departam.
Administratiu

SER. CENTRALS

Laboral C. Càlcul

Càrregues socials

B
B
C
C
E
III

G.

B

G.

C
C

G.

1

18
18
18
14
10

N.

18

N.

18
14

N.

1.665.010
1.665.010
1.233.694
1.233.694

980.892
1.920.630

Sou Base

1.665.010

Sou Base
1.233.694
1.233.694

Sou Base
2.538.570

1.208.316
1.208.316
1.246.464
1.072.248

936.180
398.964

Complem.

1.208.316

Complem.
1.246.464
1.072.248

Complem.
622.932

(33,01)

2.873.326
2.873.326
2.480.158
2.305.942
1.917.072
2.319.594

C. Catàleg Total Anual

2.873.326

C. Catàleg Total Anual
2.480.158
2.305.942

C. Catàleg Total Anual
2.320.488 5.481.990

84.821.362
27.999.532

Total 112.820.894

FACULTAT DE QUÍMICA
CU
TU
Ajudant LRU

4.750.752x1 =
3.848.112x4=
2.192.668x5=

TOTAL

4.750.752,-
15.392.448,-
10.963.340,
31.106.540,-

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
CU 4.750.752X1= 4.750.752,
TU.(1 prof, ordinari)* 3.848.112x4= 15.392.448,
Ass. EU (B) 851.062x1= 851.062,
AjudantLRU 2.192.668x1= 2.192.668,-

TOTAL 23.186.930.
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ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA
CU 4.750.752x1= 4.750.752,-
TU (1 prof, ordinari)* 3.848.112x4= 15.392.448,-
TEU (1 prof, orditi.)* 3.257.256 x 15= 48.858.840,-
Ass. EU 851.062x4= 3.404.248,-
AjudantLRU 2.192.668x6= 13.156.008,-

TOTAL 85.562.296.-

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES
TU (7 prof, ordinari)* 3.848.112x7= 26.936.784,-
TEU 3.257.256x10= 32.572.560,-
Ass. EU (B) 851.062 x 10= 8.510.620,-
Ajudant LRU 2.192.668 x 7= 15.348.676,-

TOTAL 83.368.640,-

TOTAL 223.224.406.-

Càrregues social profes. contract. (32,61) 60.437.464,-

TOTAL 283.661.870.-
* ordinaris sense càrregues socials

ACORD 11/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la normativa com-
plementària de gestió acadèmica.

S'aprova la normativa complementària de gestió acadèmica que figura com a
annex.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ANNEX

La normativa acadèmica aprovada per Comissió Gestora diu:

Pla d'estudis
Alguns centres faran simultanis el pla d'estudis vigent fins ara i el que s'ha aprovat
recentment. En aquest cas el pla vell s'extingirà curs per curs, i es deixarà d'impartir
docència de primer curs l'any acadèmic 1992-93.
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Adaptacions
Els plans d'estudi actuals que s'hagin convertit en un de nou s'extingiran curs per
curs. Una vegada extingit cada curs, es realitzaran quatre convocatòries d'examen,
el juny i setembre dels dos cursos següents, d'acord amb el següent calendari:

Curs en què es deixa Convocatòries d'examen
d'impartir docència

1992-93 1992-93 i 1993-94
1993-94 1993-94 i 1994-95
1994-95 1994-95 i 1995-96
1995-96 1995-96 i 1996-97
1996-97 1996-97 i 1997-98
1997-98 1997-98 i 1998-99

L'alumne que continua els estudis en el pla actual es podrà presentar a examen du-
rant aquests dos cursos només de les convocatòries que li manquen, d'acord amb la
normativa de permanència de la Universitat de procedència (UB o UPC).

Aquesta normativa recull, doncs, els drets a examen d'aquests alumnes, però hi ha
altres aspectes que convé també desenvolupar, per tal d'aconseguir un adequat
aprofitament de les matèries per part de l'alumnat.

Per tant, aquesta Comissió Gestora acorda que els centres, juntament amb els de-
partaments afectats, han de preparar cada curs una programació per a les assigna-
tures no activades corresponents a pla vell, que els alumnes matriculen com a pen-
dents. En l'esmentada programació constarà d'una manera expressa, com a mínim
les dades següents:

el programa i activitats de cadascuna de les assignatures
- el professor encarregat de la tutoria dels alumnes i responsable de la realització i

qualificació dels exàmens
- horari durant el qual es podrà atendre els alumnes

Aquesta activitat dels professors podrà constar en el POA fins a un 20% de la
docència oficial assignada a l'assignatura, comptabilitzant-se un sol grup.

Una vegada finalitzada la carrera i obtingut el títol corresponent, els alumnes plante-
gen la possibilitat d'ampliar la seva formació, cursant altres assignatures del mateix
ensenyament.

Davant d'això, la Comissió Gestora acorda que els alumnes interessats en aquesta
possibilitat hauran de presentar una sol·licitud en el centre i el degà/director els la
resoldrà segons el criteri que fixi el centre.

La incorporació d'aquests alumnes serà possible sense límit quant al nombre
d'assignatures a realitzar i curs al que pertanyin, però s'ha de tenir en compte que hi
hagi places suficients.

Aquests alumnes tindran els mateixos drets i podran participar en les eleccions.

Per a aquests alumnes no serà d'aplicació cap tipus de gratuïtat.
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ACORD 12/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la denominació
d'Unitat Docent d'Enginyeria Electrònica i Informàtica.

S'aprova el canvi de denominació de la Unitat Docent d'Enginyeria per la
d'Unitat Docent d'Enginyeria Electrònica i Informàtica.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ACORD 13/16, de 30 de novembre, pel qual s'acorda que el dia 7 de de-
sembre sigui no lectiu.

S'acorda que el dia 7 de desembre sigui no lectiu a efectes acadèmics.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ACORD 14/16, de 30 de novembre, pel qual s'acorda modificar el calen-
dari de vacances de Nadal,

Pel que fa a les vacances de Nadal, s'acorda modificar el calendari aprovat,
declarant dies no lectius a efectes acadèmics des del 24 de desembre de
1992 fins al 10 de gener de 1993, ambdós inclosos.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ACORD 15/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova celebrar una
jornada contra el racisme i la xenofòbia.

S'aprova la celebració durant el mes de gener d'una jornada contra el racisme
i la xenofòbia.

Tarragona, 30 de novembre de 1992

ACORD 16/16, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la solidarització
amb la Universitat de València.

S'aprova la solidarització amb la Universitat de València en contra de la sen-
tència del Tribunal Superior de Justícia de València prohibint l'ús del gentilici
català aplicat a la llengua de la Comunitat Valenciana.

Tarragona, 30 de novembre de 1992
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ACORD 1/17, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Mapa
d'Ensenyaments.

S'aprova el Mapa d'Ensenyaments de la Universitat Rovira i Virgili per al
quadrienni 1992-96, que figura com a annex, amb les condicions següents:
a) Els plans d'estudis dels ensenyaments de la Universitat Rovira i Virgili

hauran de preveure una forta interdisciplinarietat.
b) La implementació dels nous ensenyaments estarà condicionada a

l'aprovació dels recursos necessaris per part del Comissionat per a Uni-
versitats i Recerca.

Tarragona, 21 de desembre de 1992

ANNEX: MAPA D'ENSENYAMENTS DE LA URV

ENSENYAMENTS
CENTRE aprovats DGU pendents aprov. DGU

KJ Química Bioquímica (2)
FL Història Patrimoni Artístic

Geografia
Antropologia (2)
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filologia Anglesa

FMCS Medicina
Fisioteràpia

ETSE Enginyeria Química Enginy. T. Ind. Agr. Ali.
E. T. Informàtica Gestió
E. T. Inform. Sistemes
Eng. T. Electrònica
Eng. T. Elèctrica
Eng. T. Mecànica
Eng. T. Química Industrial

FCEP Psicologia
Pedagogia
Mestre-Primaria
Mestre-tnfantil
Mestre-Musical
Mestre-Física
Mestre-Especial

FCJ Dret
Relacions Laborals

FCEE Administració i Gestió
Empresarials

EE Enologia
EUI Infermeria

En cursiva, ensenyaments amb pla d'estudis pendent d'aprovació per la CG.
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ACORD 2/17, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el pressupost de la
Universitat Rovira i Virgili per al quart trimestre de 1992.

S'acorda aprovar el pressupost de la Universitat Rovira i Virgili per al quart
trimestre de 1992.
Aquest pressupost es publica com a suplement a aquest Full Oficial.

Tarragona, 21 de desembre de 1992

ACORD 3/17, de 21 de desembre, pel qual s'aprova l'adquisició d'un
sistema informàtic de gestió per al servei de biblioteca.

S'acorda aprovar l'adquisició del sistema informàtic de gestió VTLS per al
servei de biblioteca.

Tarragona, 21 de desembre de 1992

ACORD 4/17, de 21 de desembre, pel qual es declara el dia de la creació
de la URVcom a festiu.

S'acorda declarar el dia 13 de desembre, data de creació de la Universitat
Rovira i Virgili, com a festiu. En el seu moment es decidirà la forma de com-
memorar la susdita festivitat.

Tarragona, 21 de desembre de 1992

ACORD 5/17, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la constitució
d'unitats docents provisionals.

S'aprova la constitució de les unitats docents provisionals, que figuren com
a annex.

Tarragona, 21 de desembre de 1992
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UMPBESAWOAS.» Economi* Aplicada

Economi« Financera 1
Cornpabtttat

Organització <f Empniii

Comarclalltzaclõ 1
Investtaadc- de Mércala

Vacant

Vacant
Vacant

All« pu«
Cartee
Carrera« Roig
Lopez-Ray
Mana
Mateo
Perez Lacaata
Sarda
Sagarra Blaaco

Vacant
Angla
Bunut
Eapasa
Loranzana
Uarana
Mondúa
TaroaAo
Trav*
Vlata

Vacant
Gané
Fabragat
Tocraa

Matron

Alejandra
Estap*
Rodiiguaz
Sagarra

Vacant

Fhtanea
Garda Rbara
Gutooat
Pijuan

Vacant
Vacant

Vacant (Enoto)

Vacant

Batera
Sánchez

Vacant
Vacant

n
>

Ta
O

g
õ'
ã

TOTAL JL ± 23 12

Professors provinents de Reladons Laborais (3): Bianco. Cremades, Jounou
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ANNEX II

PROFESSORS DELS NOUS ENSENYAMENTS QUE S'INCORPOREN
ALS DEPARTAMENTS PROVISIONALS

PROF.

Cabré, R.
Gavaldà, J.
Ruiz, J.
Garcia, A.
Lázaro, L.
Castro, E.
Albina, LI.
Giralt, M.
Gómez, M.

Infermeria
Ortega, A.

Boada, J.

Tous, J.

Heras, P.

Bertran, M.
Fischer, D.
Muiños, M. J.

Thorsson, A.

CATE-
GORIA
TEU
CEU
CEU
TEU
TEU
As B
As B
As B
As B

As B
As B

As B

TEU

TEU

As B
As B
TEU

As B

AREA DE
CONEIXEMENT
Física Aplicada
Física Aplicada
Física Aplicada
Filolog. Anglesa
Filolog. Anglesa
Filolog. Anglesa
Fisiologia
Farmacologia
Bioq. i Biologia
M.
Psicologia Bas.
CC.
Morfològiques
Psicologia
Social
Psicologia
Social
Hist. Contemp.

Sociologia
Filolog. Francès
Hist. Contemp.

Filolog. Anglesa

ENSENYAMENT
D'ORIGEN

Informàtica
Informàtica
Informàtica
E. T. Industrial
E. T. Industrial
Informàtica
Infermeria
Infermeria
Infermeria

Infermeria
Infermeria

Relac. Laborals

Relac. Laborals

Relac. Laborals

Empresarials
Empresarials
Empresarials

Empresarials

DEPT. ON
S'INCORPORA
Química
Química
Química
Filologia
Filologia
Filologia
CC. M. Bàsiq.
CC. M. Bàsiq.
CC. M. Bàsiq.

Educ. i Psic.
CC. M. Bàsiq.

Educ. i Psic.

Educ. i Psic.

Geo., Hist, i
Filos.
Educ. i Psic.
Filologia
Geo., Hist, i
Filos.
Filologia

Professors provinents de Relacions Laborals:
Departament de Geografia, Història i Filosofia (2): Duch, Roca
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques (1): Rico

ACORD 6/17, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el nombre de vice-
degans i vice-directorss dels centres de la Universitat Rovira i Virgili.

S'aprova que el nombre de vice-degans i vice-directors de cadascun dels
centres de la Universitat Rovira i Virgili sigui el següent:

Facultat de Química
Facultat de Lletres

2
3
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- Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 2
- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 4
- Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia 3
- Facultat de Ciències Jurídiques 3
- Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 3
- Escola d'Enologia 1
- Escola Universitària d'Infermeria 1

Tarragona, 21 de desembre de 1992

ACORD 7/17, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la Normativa bàsica
de gestió del PAS.

S'aprova la Normativa bàsica de gestió del personal d'administració i serveis,
que figura com a annex.

Tarragona, 21 de desembre de 1992.

ANNEX

NORMES MÍNIMES PER A LA GESTIÓ DEL PAS

Mentre no s'aprovi el catàleg de llocs de treball de la Universitat Rovira i Virgili i les
normes de gestió del PAS, cal establir unes bases mínimes que permetin la gestió
necessària del personal d'administració i serveis.

Per això se sotmet a aprovació de la CG els punts següents:

1 Es respectarà el catàleg de places vacants del PAS de la Universitat de
Barcelona, quant a nivells, grups i escales, fins a l'aprovació del catàleg propi de
la Universitat Rovira i Virgili.

2 Es convocaran concursos de mèrits per a provisió de vacants provinents de la
Universitat de Barcelona o per a provisió de noves places. S'inclourà en els con-
cursos una clàusula de resultes que permeti agilitar el procés.

3 Finalitzats els concursos, es procedirà a una oferta pública de places per a totes
les escales i grups, en el menor termini possible, i amb un % de places a concurs-
oposició que permeti fer front a les expectatives legítimes de promoció del perso-
nal.

4 Per a les places que mentrestant s'hagin d'ocupar interinament, es procedirà a
realitzar una convocatòria pública als mitjans de comunicació.

5 Si bé la llei permet un ampli marge de nivells per als diferents grups i escales de
funcionaris i la Universitat de Barcelona té aprovades unes normes que s'han
d'entendre com a drets adquirits dels treballadors, per a les noves places i mentre
no s'aprovi el catàleg de llocs de treball cal establir uns nivells màxims que
serveixin de base per a treure les places a concurs. Aquests nivells són:
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GRUP

A
A/B
B

B/C
C

C/D
D

NIVELL NORMAL

24
22
20
18
16
14
12

NIVELL MÀXIM

30
24
22
20
18
16
14

Immediatament després de constituir-se la junta de personal i el comitè d'empresa
es negociarà el catàleg de llocs de treball i la normativa de gestió del PAS, que
deixaran sense efecte els punts anteriors.

ACORD 8/17, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la convocatòria de
places vacants de professors.

S'aprova la convocatòria per a cobrir places vacants de professors interins,
associats i ajudants mitjançant concurs públic, la relació de les quals figura
com a annex.

Tarragona, 21 de desembre de 1992

ANNEX: PLACES VACANTS DE PROFESSORAT

ÀREA CONEIXEMENT
Química Física
Química Analítica
Química Inorgànica
Ciències Morfològiques
Filologia Francesa
Filologia Francesa
Metodologia i Ciències Comp.
Didàctica Ciències Socials
Economia Financera i Com
Economia Financera i Com
Economia Aplicada
Comercialització i Invest. Merc.
Organització d1 Empreses
Economia Aplicada
Dret Treball i Seg. Social
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
'Llenguatge i SisL Inf.
Tecnologia Electrònica
Matemàtica Aplicada
Organització d'Empreses

CATEGORIA
TUI
Aj
AlfU.

As B
As B
Ai

TEUI
TUI
TUI
TUI

AsB-Esc
AsB-Esc

AsB-Esc
TEUI

AsB-Esc
AsMedB
AsMedB
AsMedA
As A (B)

TEUI
TEUI
As A

DEPARTAMENT/UNITAT
Química
Química
Química
Ciències Màdiques Bas.
Filologia
Filologia
Educació ¡ Psicologia
Educació i Psicologia
Empresarials
Empresarials
Empresarials
Empresarials
Empresarials
Empresarials
Dret
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Eng. Electrònica i Informat.
Eng. Electrònica i Informat.
Eng. Electrònica i Informat.
Empresarials

*La plaça de professor associat "A" prové de la disminució d'una plaça de la mateixa
àrea de coneixement (Comissió de Professorat del 18-12-92)
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ACORD 9/17, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la convocatòria per a
cobrir places vacants de personal d'administració i serveis.

S'aprova la convocatòria per a cobrir places vacants de personal
d'administració i serveis mitjançant concurs de mèrits, la qual figura com a
annex.

Tarragona, 21 de desembre de 1992

ANNEX

CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR LLOCS
DE TREBALL VACANTS DE PERSONAL FUNCIONARI

Per resolució del Vice-president d'Afers Acadèmics i Personal de la Comissió
Gestora, de 21 de desembre de 1992, de la Universitat Rovira i Virgili, s'ofereixen a
concurs de mèrits les places que es relacionen en l'annex 1, d'acord amb les bases
següents:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1- Requisits dels aspirants
1.1 Poden prendre part en el present concurs tots els funcionaris de

carrera amb destinació a la Universitat Rovira i Virgili, qualsevol que
sigui la seva situació administrativa, sempre que compleixin els
requisits establerts en la present convocatòria i pertanyin als cossos o
escales corresponents al grup o grups objectes de cada lloc de treball,
excepte els suspesos en ferm, que no podran participar mentre duri la
suspensió, i els excedents mentre no hagi transcorregut el temps
necessari per sol·licitar el reingrés.

1.2. Els funcionaris reingressats mitjançant l'obtenció d'una destinació
provisional tenen l'obligació de prendre part en aquest concurs, sempre
que compleixin els requisits necessaris.

1.3. La data de referència pel compliment dels requisits exigits i la
possessió dels mèrits que s'al·leguin serà el dia que finalitzi el termini
de presentació d'instàncies.

2- Mèrits i barem
2.1. Els mèrits a valorar i el barem de puntuació seran els que s'indiquen en

l'annex 2 d'aquesta convocatòria.
2.2. La puntuació mínima exigida per poder adjudicar les vacants a proveir

serà la prevista a l'article 12 del Decret 65/87, del Reglament de
provisió de llocs de treball dels funcionaris de la Generalitat de
Catalunya, i la prevista a l'article 19.3.1 de la Resolució de 4 de març de
1992, per la qual s'ordena la inscripció i la publicació.
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3- Sol·licituds
3.1. Els qui desitgin participar en aquest concurs han d'emplenar el model

normalitzat de sol·licitud que es facilita a la Gerència de la Universitat
Rovira i Virgili.

3.2. Les instàncies s'adreçaran al gerent de la Universitat Rovira i Virgili fins
al dia 13 de gener de 1993 inclusivament, i es poden presentar al
Registre General de la Universitat, plaça Imperial Tàrraco, núm. 1,
Tarragona.

3.3. En la instància s'especificaran les places demanades i, en cas de ser
diverses, l'ordre de preferència. Així mateix, s'adjuntarà el currículum
vítae \ els documents acreditatius d'estar en possessió dels mèrits
al·legats; aquests documents hauran d'estar degudament confrontats.
No es valoraran els mèrits al.legats en cas de manca de documentació
acreditativa confrontada.

3.4. El candidat caldrà que especifiqui expressament l'acceptació de la
següent clàusula de resultes. En cas de no haver obtingut cap plaça de
les demanades, la Comissió li podrà assignar un altre lloc de treball del
mateix grup i nivell que les demanades a la mateixa localitat, i que hagin
resultat vacants en aquest concurs.

4- Comissió de Valoració
4.1. La Comissió de Valoració per a aquest concurs està integrada pels

membres següents:
Vice-president d'Economia i Administració o persona en qui delegui
Gerent o persona en qui delegui
Un membre designat de la Comissió delegada del PAS de la Comissió
Gestora
Dos membres del PAS nomenats per les Seccions Sindicals.

Norma final
La realització d'aquest concurs es regirà per aquesta convocatòria; pel Decret
77/1992, de 23 de març, de regulació de les competències dels òrgans de govern
provisionals de la Universitat Rovira i Virgili; pel Decret 65/1987, de 15 de gener, de
la Generalitat de Catalunya; pel conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya del
personal laboral de les universitats públiques catalanes, i per la resta de legislació
concordant.
La presa de possessió es realitzarà d'acord amb el que s'estableix a l'article 39 del
Decret 65/1987, de 15 de gener, de la Generalitat de Catalunya.
La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran ser impugnais d'acord
amb el que preveu la Llei de procediment administratiu.

ANNEX 1

ÒRGANS DE GOVERN
1- Vice-rectorat: Administratiu (Vice-rectors)

Places: 1
Nivell: 16
Complement:
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Horari:
Funcionari: C/D
Requisits:
Mèrits: Informàtica a nivell d'usuari/operador

SERVEI DE PERSONAL
2- Cap de servei

Places: 1
Nivell : 26
Complement: 1.858.788
Horari: DH
Funcionari: A
Requisits: Coneixements de recursos humans. Coneixement de legislació de
Personal Docent i PAS. Coneixements informàtics. Coneixements d'Hisenda
Pública.
Mèrits: Experiència en llocs de gestió, comandament i organització.

3- Administratiu
Places: 1
Nivell: 16
Complement:
Horari:
Funcionari: C/D
Requisits:
Mèrits: Coneixements de legislació bàsica de personal. Coneixements d'in-
formàtica aplicada. Experiència quant a la gestió de seguretat social.

SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA
4- Administratiu

Places: 1
Nivell: 16
Complement:
Horari:
Funcionari: C/D
Requisits:
Mèrits: Informàtica a nivell usuari/operador. Experiència en l'àrea de gestió
acadèmica. Experiència en tasques administratives relacionades amb l'ac-
cés d'estudiants.

SERVEI D'ECONOMIA
5- Cap de Secció

Places: 1
Nivell : 22
Complement: 384.432
Horari: DH
Funcionari: A/B
Requisits: Coneixements en gestió econòmica en l'administració pública.
Coneixements de comptabilitat. Experiència en llocs de comandament i or-
ganització.
Mèrits:
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FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT
6- Cap d'oficina de Centre

Places: 1
Nivell : 20
Complement: 199.896
Horari: DH
Funcionari: B/C
Requisits:
Mèrits: Coneixements bàsics de dret administratiu aplicat a la gestió
acadèmica. Coneixements legislació vigent. Experiència en llocs de coman-
dament. Experiència en tasques administratives relacionades amb la gestió
acadèmica i d'alumnes. Experiència informàtica en la gestió d'alumnes.

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES
7- Cap d'oficina de Centre

Places: 1
Nivell : 20
Complement: 199.896
Horari: DH
Funcionari: B/C
Requisits:
Mèrits: Coneixements bàsics de dret administratiu aplicat a la gestió
acadèmica. Coneixements legislació vigent. Experiència en llocs de coman-
dament. Experiència en tasques administratives relacionades amb la gestió
acadèmica i d'alumnes. Experiència informàtica en la gestió d'alumnes.

8- Ajudant d'arxius i Biblioteques
Places: 3
Nivell: 18
Complement:
Horari:
Funcionari: B
Requisits:
Mèrits:

9- Administratiu: Direcció
Places: 1
Nivell: 16
Complement:
Horari:
Funcionari: C/D
Requisits:
Mèrits: Informàtica a nivell d'usuari / operador.

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
10- Ajudant d'arxius i Biblioteques

Places: 2
Nivell: 18
Complement:
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Horari:
Funcionari: B
Requisits:
Mèrits:

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
11 - Cap d'oficina de Centre

Places: 1
Nivell : 20
Complement: 199.896
Horari: DH
Funcionari: B/C
Requisits:
Mèrits: Coneixements bàsics de dret administratiu aplicat a la gestió
acadèmica. Coneixements legislació vigent. Experiència en llocs de coman-
dament. Experiència en tasques administratives relacionades amb la gestió
acadèmica i d'alumnes. Experiència informàtica en la gestió d'alumnes.

12- Ajudant d'arxius i Biblioteques
Places: 1
Nivell: 18
Complement:
Horari:
Funcionari: B
Requisits:
Mèrits:

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA
13- Cap d'oficina de Centre

Places: 1
Nivell : 20
Complement: 199.896
Horari: DH
Funcionari: B/C
Requisits:
Mèrits: Coneixements bàsics de dret administratiu aplicat a la gestió
acadèmica. Coneixements legislació vigent. Experiència en llocs de coman-
dament. Experiència en tasques administratives relacionades amb la gestió
acadèmica i d'alumnes. Experiència informàtica en la gestió d'alumnes.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA
14- Cap d'oficina de Centre

Places: 1
Nivell : 20
Complement: 199.896
Horari: DH
Funcionari: B/C
Requisits:
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Mèrits: Coneixements bàsics de dret administratiu aplicat a la gestió
acadèmica. Coneixements legislació vigent. Experiència en llocs de coman-
dament. Experiència en tasques administratives relacionades amb la gestió
acadèmica i d'alumnes. Experiència informàtica en la gestió d'alumnes.

15- Ajudant d'arxius i Biblioteques
Places: 1
Nivell: 18
Complement:
Horari:
Funcionari: B
Requisits:
Mèrits:

16- Administratiu Centre de Càlcul / Direcció
Places: 1
Nivell: 16
Complement:
Horari:
Funcionari: C/D
Requisits:
Mèrits: Coneixements bàsics de comptabilitat pública pressupostària. Expe-
riència informàtica a nivell d'usuari/operador.

ESCOLA D'ENOLOGIA
17- Cap d'oficina de Centre

Places: 1
Nivell : 20
Complement: 199.896
Horari: DH
Funcionari: B/C
Requisits:
Mèrits: Coneixements bàsics de dret administratiu aplicat a la gestió
acadèmica. Coneixements legislació vigent. Experiència en llocs de coman-
dament. Experiència en tasques administratives relacionades amb la gestió
acadèmica i d'alumnes. Experiència informàtica en la gestió d'alumnes.

UNITAT DOCENT D'ENG. QUÍMICA I ELECTROMECÁNICA
18- Administratiu

Places: 1
Nivell: 18
Complement:
Horari:
Funcionari: C
Requisits:
Mèrits: Coneixements bàsics de comptabilitat pública. Experiència informàti-
ca a nivell d'usuari/operador.
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UNITAT DOCENT D'ELECTRÒNICA I INFORMÀTICA
19- Administratiu

Places: 1
Nivell: 18
Complement:
Horari:
Funcionari: C
Requisits:
Mèrits: Coneixements bàsics de comptabilitat pública. Experiència informàti-
ca a nivell d'usuari / operador.

UNITAT DOCENT D'EMPRESARIALS
20- Administratiu departament

Places: 1
Nivell: 18
Complement:
Horari:
Funcionari: C
Requisits:
Mèrits: Coneixements bàsics de comptabilitat pública. Experiència informàti-
ca a nivell d'usuari/operador.

DEPARTAMENT PROVISIONAL DE QUÍMICA
21- Administratiu departament

Places: 1
Nivell: 18
Complement:
Horari:
Funcionari: C
Requisits:
Mèrits: Coneixements bàsics de comptabilitat pública. Experiència informàti-
ca a nivell d'usuari/operador.

GABINET TÈCNIC DE PROMOCIÓ
22- Administratiu gestió de recerca

Places: 1
Nivell : 20
Complement: 199.896
Horari: DH
Funcionari: B/C
Requisits: Idioma anglès a tots els nivells.
Mèrits: Experiència en relacions amb entitats institucionals i privades. Expe-
riència en temes de recerca universitària.
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ANNEX 2: BAREMS

1. MÈRITS PREFERENTS: fins a 20 punts.
1.1 TREBALL: 10 punts

Pel treball realitzat en altres llocs de les diferents administracions
públiques, fins a 10 punts en funció dels nivells i del grau personal cor-
responents i especialment de les tasques realitzades en els llocs ocu-
pats; amb la distribució següent:
1.1.1 Fins a 4 punts per tasques realitzades:

a)Per tasques similars: de 0,6 a 0,8 punts per any.
b)Per tasques mateixa àrea: de 0,4 a 0,6 punts per any.
c)Per tasques diferents: de 0,2 a 0,4 punts per any.

1.1.2 Fins a 3 punts pel nivell de lloc ocupat:
a)lgual o superior : 3 punts
b)lnferior en 2 nivells: 2 punts
c)lnferior en 4 nivells: 1 punt
d)lnferior en més de 4 nivells: O punts

1.1.3 Fins a 3 punts pel grup del cos/escala en relació amb els del
lloc de concurs:

1 r grup : 3 punts
2n grup: 2 punts

1.2 ANTIGUITAT: fins a 3 punts
L'antiguitat es valora a raó de 0,2 punts per any complet de servei o
fracció no inferior a 6 mesos, fins a 3 punts.

1.3 FORMACIÓ: fins a 4 punts
Pels cursos de formació i perfeccionament que tinguin relació directa
amb el lloc de treball que cal proveir, fins a 4 punts, amb un màxim de
0,2 punts per curs, en funció del grau de dificultat dels cursos, deter-
minat pel sistema de selecció, la durada, l'existència de proves quali-
ficatòries finals i altres criteris similars. Es imprescindible la justifica-
ció acreditativa.

1.4 TITULACIONS: fins a 3 punts
Per les titulacions acadèmiques rellevants per al lloc de treball a
proveir, fins a 3 punts amb la distribució següent:
- 2 Llicenciatures /1 Llicenciatura + Títol Doctor: 3 punts
- Llicenciat + Diplomat:2,5 punts
- Llicenciat: 2 punts
- Diplomat: 1,5 punts
- FPII o BUP: 1 punt
- FPI o graduat: 0,50 punts
Amb el límit de 2 titulacions per sobre de l'exigida pel grup més alt del
lloc a proveir.

2. MÈRITS NO PREFERENTS: fins a 5 punts.
2.1 Experiència laboral, professional, etc. idònia per al lloc a proveir: fins a

2,5 punts.
2.2 Coneixements, formació teòrica, etc. adequats al lloc a proveir fins a

2,5 punts (1 punt com a màxim per mèrit).
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CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR LLOCS
DE TREBALL VACANTS DE PERSONAL FUNCIONARI I TRASLLAT DE

PERSONAL LABORAL

Per resolució del Vice-president d'Afers Acadèmics i Personal de la Comissió
Gestora, de 21 de desembre de 1992, de la Universitat Rovira i Virgili, s'ofereixen a
concurs de mèrits les places que es relacionen en l'annex 1, d'acord amb les bases
següents:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1 - Requisits dels aspirants
1.1 Poden prendre part en el present concurs, tots els funcionaris de carre-

ra i personal laboral fix de la Universitat Rovira i Virgili, qualsevol que
sigui la seva situació administrativa, sempre que posseeixin els requi-
sits establerts en la present convocatòria i pertanyin als cossos o es-
cales i grups laborals corresponents al grup o grups objectes de cada
lloc de treball, excepte els suspesos en ferm, que no podran participar
mentre duri la suspensió, i els excedents mentre no hagi transcorregut
el temps necessari per sol·licitar el reingrés.

1.2 Els funcionaris i personal laboral reingressats mitjançant l'obtenció
d'una destinació provisional tenen l'obligació de prendre part en aquest
concurs, sempre que compleixin els requisits necessaris.

1.3 La data de referència pel compliment dels requisits exigits i la posses-
sió dels mèrits que s'al·leguin serà el dia que finalitzi el termini de pre-
sentació d'instàncies.

2- Mèrits i barem
2.1 Els mèrits a valorar i el barem de puntuació seran els que s'indiquen en

l'annex 2 d'aquesta convocatòria.
2.2 La puntuació mínima exigida per poder adjudicar les vacants a proveir

serà la prevista a l'article 12 del Decret 65/87, del Reglament de provi-
sió de llocs de treball dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya, i
la prevista a l'article 19.3.1 de la Resolució de 4 de març de 1992, per la
qual s'ordena la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de tre-
ball d'àmbit de Catalunya del personal laboral de les universitats
públiques catalanes.

3 Sol·licituds
3.1 Els qui desitgin participar en aquest concurs han d'emplenar el model

normalitzat de sol·licitud que es facilita a la Gerència de la Universitat
Rovira i Virgili.

3.2 Les instàncies s'adreçaran al gerent de la Universitat Rovira i Virgili fins
al dia 13 de gener de 1993 inclusivament, i es poden presentar al Regis-
tre General de la Universitat, plaça Imperial Tàrraco, núm. 1, Tarrago-
na.

3.3 En la instància s'especificaran les places demanades i, en cas de ser
diverses, l'ordre de preferència. Així mateix s'adjuntarà el currículum vi-
tae i els documents acreditatius d'estar en possessió dels mèrits
al·legats; aquests documents hauran d'estar degudament confrontats.
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No es valoraran els mèrits al·legats en cas de manca de documentació
acreditativa confrontada.

3.4 El candidat caldrà que especifiqui expressament l'acceptació de la
següent clàusula de resultes. En cas de no haver obtingut cap plaça de
les demanades, la Comissió li podrà assignar un altre lloc de treball del
mateix grup i nivell que les demanades a la mateixa localitat, i que hagin
resultat vacants en aquest concurs.

4 Comissió de Valoració
4.1 La Comissió de Valoració per a aquest concurs està integrada pels

membres següents:
- Vice-president d'Economia i Administració o persona en qui delegui.
- Gerent o persona en qui delegui.
- 1 membre designat de la Comissió delegada del PAS de la Comissió

Gestora.
- 2 membres del PAS nomenats per les Seccions Sindicals.

Norma final
La realització d'aquest concurs es regirà per aquesta convocatòria; pel Decret
77/1992, de 23 de març, de regulació de les competències dels òrgans de govern
provisionals de la Universitat Rovira i Virgili; pel Decret 65/1987, de 15 de gener, de
la Generalitat de Catalunya; pel Conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya
del personal laboral de les universitats públiques catalanes i per la resta de legisla-
ció concordant.

La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran ser impugnais d'acord
amb el que preveu la Llei de procediment administratiu.

ANNEX 1

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA
1- Conserge edifici

Places: 1
Nivell: 12
Complement: 149.952
Horari: DH
Funcionari: E / L III
Requisits: Categoria de conserge

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES
2- Conserge edifici

Places: 1
Nivell : 12
Complement: 149.952
Horari: DH
Funcionari: E/ L III
Requisits: Categoria de conserge



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial niim. 3 - Maig de 1993 6 O

ANNEX 2: BAREMS

A) PERSONAL FUNCIONARI

1. MÈRITS PREFERENTS: fins a 20 punts.
1.1 TREBALL: 10 punts

Pel treball realitzat en altres llocs de les diferents administracions
públiques, fins a 10 punts en funció dels nivells i del grau personal cor-
responents i especialment de les tasques realitzades en els llocs ocu-
pats; amb la distribució següent:
1.1.1 Fins a 4 punts per tasques realitzades:

a)Per tasques similars: de 0,6 a 0,8 punts per any.
bjPer tasques mateixa àrea: de 0,4 a 0,6 punts per any.
c)Per tasques diferents: de 0,2 a 0,4 punts per any.

1.1.2 Fins a 3 punts pel nivell de lloc ocupat:
a)lgual o superior : 3 punts
b)lnferior en 2 nivells: 2 punts
cjlnferior en 4 nivells: 1 punt
d)lnferior en més de 4 nivells: O punts

1.1.3 Fins a 3 punts pel grup del cos/escala en relació amb els del
lloc de concurs:

1r grup : 3 punts
2n grup: 2 punts

1.2 ANTIGUITAT: fins a 3 punts
L'antiguitat es valora a raó de 0,2 punts per any complet de servei o
fracció no inferior a 6 mesos, fins a 3 punts.

1.3 FORMACIÓ: fins a 4 punts
Pels cursos de formació i perfeccionament que tinguin relació directa
amb el lloc de treball que cal proveir, fins a 4 punts, amb un màxim de
0,2 punts per curs, en funció del grau de dificultat dels cursos, deter-
minat pel sistema de selecció, la durada, l'existència de proves quali-
ficatòries finals i altres criteris similars. És imprescindible la justifica-
ció acreditativa.

1.4 TITULACIONS: fins a 3 punts
Per les titulacions acadèmiques rellevants per al lloc de treball a
proveir, fins a 3 punts amb la distribució següent:
- 2 Llicenciatures /1 Llicenciatura + Títol Doctor: 3 punts
- Llicenciat + Diplomat:2,5 punts
- Llicenciat: 2 punts
- Diplomat: 1,5 punts
- FPII o BUP: 1 punt
- FPI o graduat: 0,50 punts
Amb el límit de 2 titulacions per sobre de l'exigida pel grup més alt del
lloc a proveir.

2. MÈRITS NO PREFERENTS: fins a 5 punts.
2.1 Experiència laboral, professional, etc. idònia per al lloc a proveir: fins

a 2,5 punts.
2.2 Coneixements, formació teòrica, etc. adequats al lloc a proveir fins a

2,5 punts (1 punt com a màxim per mèrit).
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B) PERSONAL LABORAL

La valoració dels candidats es farà pel sistema de mèrits.

VALORACIÓ DELS MÈRITS: fins a 5 punts

ANTIGUITAT A L'EMPRESA: fins a 3 punts.
L'antiguitat es valorarà a raó de 0,2 punts per any complet de serveis a la universi-
tat.

CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS: fins a 2 punts.
Les circumstàncies personals es valoraran d'acord amb els barems següents: per
proximitat geogràfica, 1 punt; per fills en edat escolar i altres circumstàncies fami-
liars, 1 punt.

PUNTUACIÓ MÍNIMA:
Es considera que poseeixen la puntuació mínima els aspirants que compleixin les
condicions exigides per participar en el concurs.
El candidat seleccionat serà el que assoleixi la major puntuació.
En cas d'existir un empat, tindrà prioritat el candidat amb més antiguitat a la univer-
sitat.
En cas que només hi hagi un candidat per a la plaça objecte de convocatòria, el
trasllat és automàtic.

ACORD 10/17, de 21 de desembre, pel qual s'aprova una modificació de
la Normativa d'ordenació acadèmica per al curs 1992-93

S'aprova la modificació de l'article 4.2 de la Normativa d'ordenació acadèmica
per al curs 1992-93, referent a l'organització i competències docents dels
òrgans de la Universitat, en els termes següents: Cada comissió acadèmica
serà presidida pel degà o director del centre, el qual podrà delegar la
presidència en un vìce-degà o vice-director.

Tarragona, 21 de desembre de 1992

ACORD 11/17, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la modificació de
les comissions acadèmiques de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials.

S'aprova la modificació presentada per la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials respecte a la constitució d'una sola comissió
acadèmica per al ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses i per al
de Ciències Empresarials, la composició de la qual figura com a annex.

Tarragona, 21 de desembre de 1992
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ANNEX

ESTUDIS EMPRESARIALS

Una sola Comissió per als dos ensenyaments, formada per:
Vice-degà
Cap de Secretaria
3 representants del Departament d'Economia Financera i Comptabilitat
2 representants del Departament d'Economia Aplicada
1 representant del Departament de Dret que tingui una major presència de

professorat en l'ensenyament
1 representant triat pels departaments que tenen docència en el Centre
3 alumnes representants de l'ensenyament de la Diplomatura
1 alumne representant de l'ensenyament de la Llicenciatura

ACORD 12/17, de 21 de desembre, pel qual s'aproven el nombre i la
composició de les comissions acadèmiques de la Facultat de Ciències de
l'Educació i Psicologia.

S'aproven les comissions acadèmiques de la Facultat de Ciències de l'Edu-
cació i Psicologia, la composició de les quals figura com a annex.

Tarragona, 21 de desembre de 1992

ANNEX
COMISSIONA ACADÈMIQUES DE LA

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Ensenyament de Psicologia
Vice-degà
6 professors del Departament d'Educació i Psicologia
4 estudiants
Cap de Secretaria

Ensenyament de Ciències de l'Educació í Filosofia
Vice-degà
5 professors del Departament d'Educació i Psicologia
1 professor del Departament de Geografia, Història i Filosofia
4 estudiants
Cap de Secretaria

Ensenyament de Mestre
Vice-degà
6 professors del Departament d'Educació i Psicologia
2 professors triats dels altres departaments que tenen docència a l'ensenya-
ment (Filologia-Geografia, Història i Filosofia-Enginyeria Química i Bioquímica)
5 estudiants
Cap de Secretaria
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ACORD 13/17, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la creació d'una
comissió delegada.

S'acorda que una comissió delegada dependent de l'àrea de Projecció
Exterior estudiï el projecte "Tarragona 16.000: dos 8.000 amb esquís" i
presenti una proposta a la Comissió Gestora.

Tarragona, 21 de desembre de 1992

ACORD 1/18, de 18 de gener, referent a l'actualització i correcció
d'errades del Decret 132/1992, de 22 de juny.

S'acorda adreçar una carta enèrgica i concisa al Comissionat per a Universi-
tats i Recerca, en la qual se sol·liciti que les errades i incorreccions constata-
des en el projecte de Decret d'actualització i correcció d'errades del Decret
132/1992, de 22 de juny, siguin esmenades i que se'n rebi una resposta
positiva en el termini més breu possible.

Tarragona, 18 de gener de 1993

CÀRRECS I PERSONAL

CP1/16 S'aprova la pròrroga de la Comissió de Serveis de la Sra. M. Dolors
Castaño Urgellès.

CP1/17 S'aprova, amb caràcter excepcional, la concessió d'un any sabàtic
al professor Francesc Giralt i Prat.

CP2/17 Es ratifica la proposta de la Junta de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials referent a l'elecció del professor
Antoni Terceño i Gómez com a degà del centre.

CP3/17 S'aprova la sol·licitud de canvi d'àrea de coneixement dels
professors següents:

NOM

Josep A. Ferré Vidal
Xavier Grau Vidal
Josep Pallarès
Xavier Giménez
Josep L Gómez

DE L'ÀREA

Enginyeria Química
Enginyeria Química
Electrònica
Arq. i Tec. Còmput.
Arq. i Tec. Còmput.

A L'ÀREA

Mecànica de Fluids
Mecànica de Fluids
Tecnol. Electrònica
LI. i Sist. Informàtics
Tecnol. Electrònica



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial núm. 3 - Maig de 1993

»flCr/77

RATIFICACIÓ DE CONVENIS

Es ratifica el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, sig-
nat el dia 5 de juny de 1992.

¡RC2/17 Es ratifica l'acord de cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili i
el Museu d'Història de la Ciutat de Tarragona, signat el dia 10 de
juny de 1992.

, RC3/17 Es ratifica el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Universitat
Rovira i Virgili, signat el dia 22 de juny de 1992.

\RC4/17 Es ratifica el conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català de
l'Energia del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Bosch i Girnpe-
ra, signat el dia 7 de juliol de 1992.

\RC5/17 Es ratifica el conveni específic de col·laboració entre l'Institut
Català de l'Energia del Departament d'Indústria de la Generalitat de
Catalunya i el Servei de Tecnologia Química de la Universitat
Rovira i Virgili, per a la realització d'un estudi de desenvolupament
de metodologies per a la introducció de noves tecnologies
d'estalvi d'energia en el sector químic, signat el dia 7 de juliol de
1992.

'RC6/17 Es ratifica el conveni entre la Università degli Studi de Sàsser i la
Universitat Rovira i Virgili, signat el dia 10 de novembre de 1992.

»RC7/17 Es ratifica el conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i
Virgili i el Consell Comarcal del Tarragonès, signat el dia 10 de no-
vembre de 1992.

RC8/17 Es ratifica el conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i
Virgili i el Consell Comarcal del Baix Camp, signat el dia 11 de no-
vembre de 1992.
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NOTES EXPLICATIVES DE L'ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

Art. 30 Venda de béns
300 Venda de publicacions
S'hi inclouen els ingressos per venda d'impresos de matrícula

Art. 31 Taxes per prestació de serveis
310 Taxes per prestació de serveis administratius

Taxes diverses generades durant l'exercici per expedició
de certificats, compulses, etc.

311 Preus públics acadèmics
311.01 Serveis acadèmics

Inclou la matrícula del 1 r i 2n cicle dels cursos
universitaris i la dels centres adscrits que
previsiblement seran satisfetes en període de
matriculació.

311.02 Cursos de doctorat
Inclou els ingressos que en concepte de
matrícula genera el 3r cicle dels cursos
universitaris.

311.03 Cursos de postgrau
Inclou els cursos de postgrau que realitza la
Universitat Rovira i Virgili. Tot i que a nivell
pressupostari apareix agregada la dotació de
crèdit, la gestió i el seguiment s'efectuen curs
a curs.

311.05 Taxes de becaris d'altres administracions
És la compensació de preus per serveis
acadèmics, a satisfer pels becaris, que
realitzen altres administracions.

319 Altres taxes i preus prestació de serveis
Inclou els ingressos corresponents a l'ICE i als cursos de
llengua catalana.

Art. 39 Altres ingressos
399 Ingressos diversos

Inclou els ingressos que es puguin generar i que no
corresponguin a altres articles.
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CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Art. 40 Transferències de l'administració de l'Estat
Inclou els ingressos que es puguin generar per aquest
concepte.

Art. 46 Transferències territorials
460 Transferències d'ajuntaments

Inclou els ingressos que es puguin generar per aquest
concepte.

463 Transferències corrents de la Generalitat
463.01 Subvenció nominativa

Inclou la subvenció corrent del quart trimestre
de l'exercici 1992 que realitza la Generalitat.

463.08 Subvencions activitats acadèmiques
Inclou les possibles subvencions destinades
al programa Erasmus.

463.12 Dietes tribunals tesis doctorals
Inclou la compensació dels costos derivats de
la constitució de tribunals de tesis doctorals.

463.13 Dietes concursos
Inclou la compensació dels costos derivats de
la realització de concursos.

463.15 Transferències de la Generalitat al Consell
Econòmic
Inclou la subvenció que realitza la Generalitat
per al funcionament del Consell Econòmic.

469 Transferència d'altres corporacions
469.01 Subvenció postgrau altres corporacions

Inclou les subvencions que pugui realitzar
qualsevol corporació per a la realització de
cursos de postgrau.

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS

Art. 52 Interessos
520. Interessos de comptes financers

Art. 54 Rendes de béns immobles
540 Lloguer i productes d'immobles

540.01 Lloguers de locals
Inclou els ingressos que es generen pel
lloguer de locals efectuat per centres.
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Les quantitats ingressades per aquest
concepte generen crèdit del 80% a favor del
centre.

Art. 55 Concessions i aprofitaments especials
550 Concessions administratives

550.01 Concessions de serveis de bar
Inclou el pagament del cànon en metàl·lic que
efectuen els concessionaris dels diversos
serveis de bar-restaurant. La xifra és la
derivada dels diferents contractes.

550.02 Concessions de servei de fotocòpies
Inclou el pagament del cànon en metàl·lic que
efectuen els concessionaris dels diversos
serveis de fotocòpies. La xifra és la derivada
dels diferents contractes.

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Art. 70 Transferències de capital de l'Estat
700 Transferències de ministeris

700.01 Projectes de recerca
Inclou els ingressos que es generin per
aquest concepte.

700.02 Dotacions compensatòries de recerca
Inclou les dotacions complementàries que
destinen ¡es comissions interministerials de
recerca per compensar les despeses incloses
pels projectes de recerca subvencionats.

Art. 76 Transferències d'ens territorials
761 Transferències de diputacions

761.01 Transferències de la Diputació de Tarragona
Preveu les possibles aportacions de la
Diputació de Tarragona.

763 Transferències de capital de la Generalitat
763.01 Transferències de la Generalitat de Catalunya.

Inclou les subvencions que realitzi la
Generalitat per a inversions.

Art. 79 Transferències de l'exterior
793 Transferències de capital de la CEE
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793.01 FEDER
Inclou les subvencions del FEDER per al cofinançament
de nova infrastructura de recerca i biblioteques.

NOTES EXPLICATIVES DE L'ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

20 Lloguers
202 Lloguers d'edificis i altres construccions

Despeses derivades dels diferents contractes d'arrendament
d'edificis i locals que pugui signar la Universitat Rovira i Virgili.

2 1 Conservació i reparacions
212 Edificis i altres construccions

212.01 Contractes de manteniment
Comprèn l'import de les despeses derivades dels
contractes de manteniment de diferent tipus que
té la Universitat: instal·lacions elèctriques,
lampisteria, calefacció, aire, ascensors i extintors
per a la major part dels centres.

212.02 Manteniment per encàrrec
Incorpora dotacions pressupostàries per afrontar
altres obres de reparació i manteniment puntuals
no cobertes pels contractes en vigor.

213 Maquinaría, instal·lacions i utillatge
213.01 Manteniment maquinària i instal·lacions

Inclou les previsions per afrontar les reparacions i
manteniment de maquinària no inclosa en altres
articles.

213.02 Manteniment màquines d'escriure i calcular
Inclou les previsions per afrontar les reparacions i
el manteniment de les màquines d'escriure i
elèctriques, electròniques i màquines de calcular,
de la Universitat Rovira i Virgili.

215 Conservació de mobiliari i estris
Incorpora les quantitats estimades necessàries per afrontar les
despeses de reparació de mobiliari divers.

216 Manteniment d'equipament informàtic
Incorpora les quantitats estimades necessàries per afrontar les
reparacions i el manteniment d'equips de la Universitat Rovira i
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Virgili, tant pel que fa al software (216.01) com al hardware
(216.02) i microordinadors (216.03).

217 Manteniment d'aparells científics
Atès el volum d'aparells científics que hi ha en centres de la
Universitat Rovira i Virgili, ha semblat convenient no incloure'ls
dins el concepte de maquinària, sinó dins un concepte
específic.

219 Conservació d'altre material immobilitzat
Engloba previsions per a reparacions i conservacions diverses,
no susceptibles de ser incloses en cap dels conceptes descrits
més amunt.

2 2 Material, subministraments i altres
220 Material d'oficina

220.01 Ordinari no inventariable
Es doten fons per finançar les despeses previstes
de material d'oficina necessari per al funcionament
normal de la Universitat.

220.02 Mobiliari i estris
Es doten fons per a l'adquisició per reposició de
mobiliari d'oficina: cadires, taules, màquines
d'escriure o de calcular, etc., sempre que no
estiguin considerades com a equipament de
projectes d'inversió, amb càrrec al capítol 6.

220.03 Premsa, revistes i publicacions periòdiques
Per afrontar les despeses generades per revistes
o publicacions diverses a les quals la Universitat
Rovira i Virgili està o preveu estar subscrita.
S'inclouen aquí les subscripcions de revistes
especialitzades gestionades pel Servei de
Biblioteca.

220.04 Publicacions
Per a l'adquisició de publicacions que fan el
diferents serveis, centres i departaments. Es
preveu aquí l'adquisició de fons bibliogràfics de
biblioteques.

220.05 Fotocòpies
Inclou les despeses previstes pels serveis,
centres i departaments.

220.06 Material informàtic de consum
Es crea el concepte per recollir les despeses de
material d'aquesta naturalesa.
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220.07 Petit material ¡nventariable
S'ha creat el concepte amb la finalitat que aparegui
degudament diferenciat el petit material
¡nventariable necessari per a la docència i recerca.

220.09 Compra d'altres
Per a l'adquisició de material d'oficina divers, no
susceptible de ser inclòs en cap dels
subconceptes anteriors.

221 Subministraments
221.01 Electricitat

Per afrontar les despeses pel consum d'electricitat
de l'exercici.

221.02 Aigua
Per afrontar les despeses pel consum d'aigua de
l'exercici.

221.03 Gas
Per afrontar les despeses pel consum de gas de
l'exercici

221.08 Subministraments de material fungible
S'ha creat aquest concepte per tal de recollir
separadament diversos subministraments
específics de caire experimental: reactius, gasos,
etc.

221.09 Altres subministraments
S'obre el concepte per recollir subministraments
diversos no imputables a cap dels subconceptes
anteriors.

222 Comunicacions
222.01 Telèfon

Per afrontar les despeses de telèfon, tèlex i
telefax.

222.02 Correus
Inclou les despeses corresponents a serveis,
centres i departaments per a franqueig de la
correspondència oficial de la Universitat Rovira i
Virgili.

222.03 Serveis de missatgers
Per atendre despeses de distribució de
documents realitzats per tercers.

222.04 Xarxa informàtica
Manteniment de les línies de transmissió de dades
de la Universitat Rovira i Virgili contractades amb la
CTNE.
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223 Transports
S'han previst les quantitats corresponents per afrontar els
contractes de transport.

226 Despeses diverses
226.02 Despeses de representació

Per afrontar les diverses despeses d'aquesta
naturalesa que es generin.

226.03 Publicitat
Per afrontar els anuncis a la premsa, butlletins
oficials, etc.

226.05 Contractes de prestacions de serveis
Per abonar els honoraris per la prestació de
serveis per part de professionals a la Universitat
Rovira i Virgili.

226.06 Conferències i reunions
Amb càrrec als crèdits existents en aquest
subconcepte s'afronten les despeses directes
generades per l'organització de conferències,
cursos, i també les inscripcions en cursos que
pugui efectuar el personal de la Universitat Rovira i
Virgili.

226.07 Despeses especials de funcionament docent
S'obre el concepte amb la finalitat que pugui
recollir separadament despeses que de manera
directa es lliguen amb la docència i no són
enquadrables directament en cap altre
subconcepte.

226.08 Vestuari
Per afrontar les obligacions en aquest sentit
derivades dels convenis o acords de la Universitat
Rovira i Virgili amb el seu personal o altres
despeses d'aquesta naturalesa que es puguin
generar.

226.09 Altres
S'obre el concepte per poder acollir despeses
diverses no previstes en altres subconceptes.

227 Treballs d'altres empreses
227.01 Neteja

Per afrontar els contractes de prestació de serveis
de neteja que té signats la Universitat Rovira i
Virgili.

227.02 Seguretat
Per afrontar les despeses de vigilància de béns
immobles de la Universitat.
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227.03 Estudis i projectes
Hi ha consignació per donar suport a diversos
projectes a realitzar per empreses externes
especialitzades.

2 3 Indemnització per raó del servei
230 Dietes, locomoció i trasllats

230.01 Dietes i locomoció
Recull les previsions de despesa generades pel
funcionament intern i pels membres de
comissions.

230.02 Dietes i desplaçaments membres tribunals
Recull les previsions de despesa generades pels
membres dels tribunals.

2 4 Despeses especials de funcionament dels serveis
240 ICE

240.01 ICE
Engloba el finançament que per despeses de
béns corrents i serveis atorga la Universitat Rovira i
Virgili a l'ICE. Aquesta és una partida que s'amplia
per la recaptació efectiva de taxes que genera
l'ICE.

248 Cursos de postgrau
248.01 Cursos de postgrau

Inclou les despeses genèriques de la gestió de
cursos de postgrau.

CAPÍTOL 3. INTERESSOS

31 Interessos de préstecs i bestretes
310 Interessos de préstecs de tresoreria

310.01 Interessos de préstecs a curt termini
Dotació destinada a afrontar els interessos
generats per crèdits a curt termini.

313 Despeses de formalització i cancel·lació de préstecs
313.05 Despeses de préstecs

Dotació destinada a afrontar les despeses
financeres, no corresponents a interessos,
generades pels crèdits assumits per la Universitat
(comissions, etc.)
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CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

482 Beques de col·laboració
482.03 Altres beques de col·laboració

És el conjunt d'ajuts que per aquest concepte
atorga la Universitat Rovira i Virgili. La previsió s'ha
fet sobre la base de les convocatòries previstes.

483 Transferències a sindicats
483.01 Ajuts sindicals

És el finançament que la Universitat Rovira i Virgili
atorga a les juntes de personal funcionari
(professorat i PAS) i al Comitè d'Empresa del
personal laboral.

484 Transferències a associacions d'estudiants
484.01 Assossiacions d'estudiants

Preveu les dotacions que en forma de
subvencions i aportacions dedica la Universitat
Rovira i Virgili als estudiants i a les seves
organitzacions.

488 Transferències a membres de la comunitat universitària
488.01 Borses de viatge

Recull les dotacions que des de la Vice-
presidència de Recerca i Projecció Exterior es
pugui assignar per aquest concepte a membres
de la comunitat universitària.

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS

62 Maquinària, instal·lacions i utillatge
620 Adquisició maquinària, instal·lacions i utillatge

620.01 Equipament docent
Amb càrrec a aquest concepte es satisfan les
despeses d'adquisició de divers equipament
docent dels centres de la Universitat Rovira i Virgili.

6 4 Mobiliari i estris
640 Adquisició mobiliari i estris

640.01 Adquisició mobiliari
En aquest concepte s'inclou les despeses que es
generin per la compra de mobiliari.
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65 Equips de processament de dades
650 Adquisició d'equips de processament de dades

650.01 Adquisició d'equips de processament de dades
Dotació prevista per a l'adquisició d'equips de
gestió informàtica per a les biblioteques de la
Universitat Rovira i Virgili.

66 Altre immobilitzat material
660 Adquisició d'altre immobilitzat material

660.01 Equipament docent
Amb càrrec a aquest concepte s'atendran les
despeses que es puguin produir per l'adquisició
d'equipament docent.

660.02 Equipament laboratori
Amb càrrec a aquest concepte s'atendran les
despeses que es puguin produir per l'adquisició
d'equipament de laboratori.

660.03 Equipament àudio-visual
Amb càrrec a aquest concepte s'atendran les
despeses que es puguin produir per l'adquisició
d'equipament àudio-visual.

660.04 Equipament científic
Dotació per afrontar l'adquisició d'equipament
científic cofinançât per FEDER i CIRIT.

660.09 Altre immobilitzat material
Amb càrrec a aquest concepte s'atendran les
despeses que es puguin produir per l'adquisició
d'altre immobilitzat material

68 Immobilitzat immaterial de recerca
Aquest article, projectes de recerca, és ampliable en funció de la
liquidació d'ingressos procedents d'institucions i organismes que
atorguen les subvencions.

CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

9 1 Amortització de préstecs i bestretes
910 Amortització de préstecs de tresoreria

910.01 Amortització
Dotació per afrontar l'amortització dels crèdits a
curt termini.
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PRESSUPOST QUART TRIMESTRE 1992

INGRESSOS
Capítol 3 440.204.000.-
Capítol 4 485.936.995.-
Capítol 5 833.297.-
Capítol 7 303.027.000.-

TOTAL 1.230.001.292.-

DESPESES
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Capítol 3 440.204.000.-
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TOTAL 926.974.292.-



TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 1.230.001.292.-

I

ï

CAPÍTOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS

IM PORT SUBCONCEPTE TOTAL CONCEPTE

TOTAL CAPÍTOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS

TOTAL ARTICLE
I CAPÍTOLS

440.204.000,-

7>n

Art. 30 Venda da Bins

300 Venda de Publicacions
300.05 Impresos de matricula

Art. 31 Taxes per prestació de serveis

310 Taxes prestació serveis administratius
310.01 Serveis secretaria

4.000.000.-

1.200.000.-

4.000.000.-

1.200.000.-

4.000.000,-

436.203.000,-

g
o'
E
a
Cf.

w
¿o

311 Preus públics acadèmics
311.01 Serveis acadèmics 400.000.000.-
311.02 Cursos de doctorat 5.000.000,-
311.03 Cursos de postgrau 1.000,-
311.05 Taxes becaris altres administracions 30.000.000.-

319 Altres taxes I preus pres. serveis
319.02 Ingressos diversos ICE 1.000.-
319.03 Cursos de Llengua Catalana 1.000.-

Art. 39 Altres Ingressos

399 Ingressos diversos
399.01 Ingressos diversos 1.000.-

435.001.000.-

2.000.-

1.000.-

1.000.-



CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

IMPORT SUBCONCEPTE TOTAL CONCEPTE

TOTAL CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Art. 40 Transferències de l'Administració de l'Estat

401 Subvencions especifiques
401.09 Altres subv. de l'Estat

Art. 46 Transferències d'ens territorials

460 Transferències d'ajuntaments
460.02 Transferència Ajuntament

463 Transi, de la Generalitat de Catalunya
463.01 Subvenció nominativa
463.08 Subvenció activitats acadèmiques
463.12 Dietes Tribunals Tesis Doctorals
463.13 Dietes concursos
463.15 Transí. Genera. Consell Econòmic

469 Transf. d'altres corporacions
469.01 Subv. postgrau altres corp.

1.000.-

1.000.-

465.930.995.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-

20.000.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

485.933.995.-

1.000.-

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS

IMPORT SUBCONCEPTE TOTAL CONCEPTE

TOTAL CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS

Art. 52 Interessos

520 Interessos
520.01 Interessos c/c

Art. 54 Rendes de béns Immobles

540 Lloguer I productes d'immobles
540.01 Lloguer de locals

Art. 55 Concessions I aprofitam. especials

550 De concessions administratives
550.01 Bars
550.02 Fotocopies

100.000.-

1.000.-

375.477.-
356.820.-

100.000.-

1.000.-

732.297.-

TOTAL ARTICLE
I CAPÍTOLS

485.936.995.-
1.000.-

485.935.995.-

TOTAL ARTICLE
I CAPÍTOLS

833.297.-

100.000.-

1.000.-

732.297.-
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CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL m
73

IMPORT SUBCONCEPTE TOTAL CONCEPTE TOTAL ARTICLE 3
I CAPÍTOLS 5

TOTAL CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 303.027.000.- õ

Art. 70 Tränierendes da l'Estat 2.000.- g

700 Transferències de Ministeris 2.000.- «
700.01 Per a projectes de recerca 1.000.- ¡à
700.02 Dotac. compensatòries recerca 1.000.- g

Art. 76 Transí, d'ens territorials 203.025.000.- Ç

761 De diputacions 1.000.- 5
761.01 De la Diputació de Tarragona 1.000.- =

O
763 Transf. de la Generalitat de Catalunya 203.024.000.- o

763.01 Transí. Generalitat de Catalunya 203.024.000.- ã
9
G*

Art. 79 Transferències de l'exterior 100.000.000.- •

793 Transferències de la CEE 100.000.000.- £
793.01 FEDER 100.000.000.- H
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TOTAL ESTAT DE DESPESES 1.230.001.292.-

CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL

TOTAL CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL

Art. 10 Alts carroça

100 Retribucions bàsiques alta direcció
100.01 Retribucions bàsiques alta direcció

101 Retribucions complementàries alta direcció
101.01 Retribucions comptem, alta direcció

102 Càrrecs acadèmics
102.01 Càrrecs acadèmics

Art. 12 Funciona ria

120 Retribucions bàsiques funcionaris
120.01 Ret rib. bàsiques personal docent
120.02 Retrib. bàsiques PAS

121 Retribucions complementàries funcionaris
121.01 Retrib. complement, personal docent
121.02 Retrib. complement. PAS

123 Altres remuneracions funcionaris
123.01 Altres remuneracions personal docent

Art. 13 Labórala

130 Retrb. bàsiques laborals
130.01 Retrib. bàsiques personal PAS

131 Retribucions complementàries laborals
131.01 Retrib. complementàries PAS

IMPORT SUBCONCEPTE

6.142.857.-

9.074.602.-

145.822.976.-
47.494.992.-

104.340.057.-
40.193.460.-

19.834.833.-

30.871.451.-

8.899.422.-

TOTAL CONCEPTE

6.142.857.-

9.074.602.-

193.317.968.-

144.533.517.-

19.834.833.-

30.871.451-

8.899.422.-

TOTAL ARTICLE
I CAPÍTOLS

671.651.180.-

15.217.459.-

357.686.318.-

39.770.873-

g
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CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL (Continuació)

IMPORT SUBCONCEPTE TOTAL CONCEPTE TOTAL ARTICLE
I CAPITOLS

Art. 14 Altre personal

140 Retribucions bàsiques altre personal
140.01 Retrib. bàsiques pers. docent contractat

141 Retribucions complementàries altre personal
141.01 Retrib. complement, pers. docent contractat

Art. 16 Càrregues socials

162.760.006.-

160 Quotes socials
160.01 Quotes soc. personal docent
160.02 Quotes soc. PAS i alta direcció

107.731.724.-

55.028.282.-

53.472.052.-
42.744.472.-

107.731.724.-

55.028.282.-

96.216.524.-

CAPÍTOL II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

IMPORT SUBCONCEPTE TOTAL CONCEPTE

TOTAL CAPfTOL II COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Art. 20 Lloguers

202 Lloguers edif. I altres constr.
202.01 Lloguer de locals

Art.21 Conservació i reparacions

212 Con/rep edil. I altres constr.
212.01 Contractes manteniment
212.02 Manteniments per encàrrec

213 Mant. maquin. Isnst. i utillatge
213.01 Manteniment maquin, i inst.
213.02 Mant. maq. d'escriure i calcular

215 Conservació mobiliari i estris
215.01 Conservació mobiliari i estris

1.000.-

6.731.275.-
5.394.036.-

3.900.000.-
1.000.-

1.800.000.-

1.000.-

12.125.311.-

3.901.000.-

1.800.000.-

96.216.524.-

TOTAL ARTICLE
I CAPÍTOLS

248.670.112.-

1.000.-

26.535.638.-
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CAPÍTOL II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS (Continuació)

IMPORT SUBCONCEPTE TOTAL CONCEPTE TOTAL ARTICLE
I CAPÍTOLS

216 Mant. equipament Informàtic
216.01 Manteniment software
216.02 Manteniment hardware
216.03 Manteniment micros

217 Manteniment aparells científics
217.O1 Manteniment aparells científics

219 Conservació altre immobilitzat
219.O1 Conservació altre Inmobilitzat

Art. 22 Material, subministr. I altres

220 Mate rial d'oficina
220.01 Ordinari no inventariable
220.02 Mobiliari I estris
220.03 Premsa, revistes I public, period.
220.04 Publicacions
220.05 Fotocopies
220.06 Material Informàtic de consum
220.07 Petit material Inventariable
220.09 Compra d'altres

221 Subministraments
221.01 Electricitat
221.02 Aigua
221.03 Gas
221.08 Subministrament material fungble
221.09 Altres subministraments

222 Comunicacions

222.01 Telèfon 6
222.02 Correus
222.03 Missatgers
222.04 Xarxa informàtica

223 Transports
223.01 Transports

575.000.-
1.525.000.-

535.000.-

2.396.701.-

3.677.626.-

15.480.481.-
4.608.578.-

28.763.772.-
14.561.995.-
3.405.994.-

580.000.-
4.169.324,-
1.307.898.-

13.486.323.-
3.014.000.-
2.460.031.-
6.175.140.-
1.746.024.-

6.272.159.-
2.542.758.-

571.582.-
9.269.489.-

3.896.918.-

2.635.000.-

2.396.701.-

3.677.626.-

72.878.042.-

209.878.204.-

26.881.518.-

18.655.988.-

3.896.918.-



CAPÍTOL II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS (Continuació)

226 Despeses diverses
226.02 Despeses representació
226.03 Despeses publicitat
226.05 Contractes prestació serveis
226.06 Conferències I reunions
226.07 Despeses especials docents
226.08 Vestuari
226.09 Altres despeses

227 Treballs realitzats altres empreses
227.01 Neteja
227.02 Seguretat
227.03 Estudis I projectes

Art. 23 Indemnitzacions per raons de servei

230 Dietes, locomoció I trasllats
230.01 Dietes I locomoció
230.02 Dietes I desplaçament membres tribunal

Art. 24 Despeses especials fune. serv.

240 ICE
240.01 ICE

248 Cursos de postgrau
248.01 Postgrau altres despeses

IMPORT SUBCONCEPTE

9.851.634.-
6.413.507.-

14.000.000.-.
3.673.825.-
2.871.744.-
4.162.240.-
4.740.963.-

16.446.183.-
5.503.025.-

19.902.617.-

6.753.270.-
5.500.000.-

1.000.-

1.000.-

TOTAL CONCEPTE

45.713.913.-

TOTAL ARTICLE
I CAPÍTOLS

41.851.825.-

12.253.270.-

1.000.-

1.000.-

12.253.270.-

2.000.-

I
I

£5o

CAPÍTOL III INTERESSOS

Art. 31 Int. de préstecs I bestretes

310 Int. préstecs tresoreria
310.01 Int. préstecs curt termini

313 Desp. formalitz. I cancel·lació préstecs
313.05 Despeses préstec

CAPÍTOL III INTERESSOS

IMPORT SUBCONCEPTE

1.000.-

1.000.

TOTALCONCEPTE

1.000.-

1.000.-

TOTAL ARTICLE
I CAPÍTOLS

2.000.-

2.000.-



CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Art. 48 Transferències corrents

482 Beques
482.03 Altres beques col·laboració

483 Tränierendes a sindicats
483.01 Ajuts sindicals

488 Trans, a membres com. universitària
488.01 Borses de viatge

489 Trans, a assossiactons d'estudiants
489.01 Assossladons d'estudiants

CAPtTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

IMPORT SUBCONCEPTE TOTAL CONCEPTE

6.444.000.-

200.000.-

1.000.-

1.000.-

6.444.000.-

200.000.-

1.000.-

1.000,-

TOTAL ARTICLE
I CAPÍTOLS

6.646.000.-

6.646.000.-

n
%

í

TOTAL CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS

Art. 62 Maquinarla, Inst. I utillatge

620 Adquisició maq., inst, i utillatge
620.01 Equipament docent

Art. 64 Mobiliari I estris

640 Adquisició mobiliari I estris
640.01 Adquisició de mobiliari

Art. 65 Equips de processament de dades

650 Adquisició equips proc. dades
650.01 Adqul. equips, proc. dades

CAPtTOL VI INVERSIONS REALS

IMPORT SUBCONCEPTE TOTAL CONCEPTE

1.000.-

1.000.-

50.000.000.-

1.000.-

1.000.-

50.000.000.-

TOTAL ARTICLE
I CAPÍTOLS

303.031.000.-

1.000.-

1.000.-

50.000.000.-
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Art. 66 Altra Immobilitzat material 200.004.000.-

660 Adquisició altre Immobiliari material
660.01 Equipament docent
660.02 Equipament laboratori
660.03 Equipament àudio-visual
660.04 Equipament científic
660.09 Altre Immobilitzat material

Art. 68 Immobilitzat Immaterial recerca

680 Projectes Investigació CICYT
680.05 Altres despeses CICYT

684 Projectes investigació CIRIT
684.01 Projectes Investigació CIRIT

1.000.-
1.000.-
1.000.-

200.000.000.-
1.000.-

1.000.-

53.024.000.-

200.004.000.-

53.025.000.-

1.000.-

53.024.000.-

q
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CAPÍTOL IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

IMPORT SUBCONCEPTE TOTAL CONCEPTE

TOTAL CAPfTOL IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Art. 91 Amortitzacions préstecs I bestretes

TOTAL ARTICLE
I CAPÍTOLS

1.000.-

1.000.-

910 Amortitzacions préstecs tresoreria
910.01 Amortització 1.000.-

1.000.-



CAPÍTOL I (4t TRIMESTRE 1992)

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
PROF. ORDINARI 232.201.665
PROF. CONTRACTAT 215.836.044
COMPL. CÀRREC 9.470616
TRIENNIS 17.961.368
M. DOCENTS 14.876.355 S
M. INVESTIG 4.958.478 %
PAS 168.550.945 |
TRIENNIS 3.895.709 g
CONSELL ECONÒMIC 3.900.000 =i

JO

TOTAL CAPÍTOL I 671.651.180 |
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PRESSUPOST PERSONAL DOCENT

4t TRIMESTRE 1992

CAPÍTOL I (4t TRIMESTRE 1992)

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

c.u.
c.u.
T.U.
T.U.
C.E.U.
C.E.U.
T.E.U.
T.E.U.

TP
TC
TP
TP
TP
TC
TP
TC

2
28
13

105
O

15
O

75

1,089.352
35.205.240

5.809.973
108.325.350

O
15.475.050

O
66.296.700

m
g

I

o
E
1
o

232.201.665

C.I.U.
C.I.U.
T.I.U.
T.I.U.
C.I.E.U.
C.I.E.U.
T.I.E.U.
T.I.E.U.

ASS.
ASS.M.
ASS.
ASS.M.
ASS.F.
SUBST.

TP
TC
TP
TC
TP
TC
TP
TC

A
A
B
B
TC
3H.

O
O
2

18
O
O
O

88

21
18
91
21
6
1

O
O

893.842
18.570.060

O
O
O

77,788.128

2.447.487
2.097.846

21.211.190
4.894.890
4.692.354

116.547

3
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SUBST.
SUBST.
AJUD.1C1E
AJUD.1C2E
AJUD.2C1E
AJUD.2C2E

PROF. VISIT.
PROF. VISIT.

6H.
8H.
TC
TC
TC
TC

A
TC

6
2

35
1
8
5

1
1

1.398.540
1.058.344

17.888.815
511.109

4.831.048
3.461.200

116.547
782.059

PROF. INV. 2

Càrregues Socials s/. 162.760.006

TOTAL 32

394.961.671

162.760.006

394.961.671

53.076.038

448.037.709



APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CAPÍTOL 1 (4t TRIMESTRE 1992)

TRIENNIS

M. DOCENTS

M.INVEST.

TOTAL

CAPÍTOL I (4t TRIMESTRE 1992)

COMPL. CÀRRECS P.O.
COM PL CÀRRECS P.C.

CÀRR. SOC.

TOTAL

17.961.368

14.876.355

4.958.478

37.796.201

7.874.922
1.99.680

396.014

9.470.616
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PRESSUPOST PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

«TRIMESTRE 1992

CAPÍTOL I (4t TRIMESTRE 1992)

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA SOU BASE

A
B
C
D
E

IV
V

COMPL FUNCIÓN.
COMPL. LABORALS
TOTAL

TOTALS AMB CÀRREGUES SOCIALS

5
20
36
39
30

6
4
3

16
17
15

"*

139.285
118.215
88.121
72.054
65.778

169.238
1.768.535

146.114
128.042
103.640
98.048

2.785.700
9.457.200

12.689.424
11.240.424
7.893.360

44.066.108

4.061.712
7.074.140
1 .753.368
8.194.688
7.047.520
5.882.880

34.014.308

39.993.460
8.899.422

126.973.298

58.436.066

45.242.431

53.035.327
11.837.121

168.550.945
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LLOC DE TREBALL

UB/0 VICE-GERÈNCIA
URV/3 SERVEI DE PERSONAL
URV/0 SERVEI D'ECONOMIA
UB/0 SERV.DE GESTIÓ ACAD.
URV/3 GABINET DEL RECTOR

UB/0 F. LLETRES
URV/2 SERVEI D'ECONOMIA
URV/0 SERVEI DE PERSONAL

COS OPCIÓ GRUP N/GR SOU COMP. TRIMESTRE

F
F
F
F

F/L

F
F
F

A
A

A/B
A/B
A/1

A/B
A/B
A/B

A
A
A
A

A/1

C
C
C

27
26
26
26
22

22
22
22

299.225
286.897
286.897
286.897
263.112

211.948
211.948
211.948

169.856
154.899
154.899
154.899
16.658

16.658
32.036
32.036

1.546.528
1.464.673
1.464.673
1.464.673

978.595
6.919.142

773.939
820.073
820.073

2.414.085

w
g

25
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UB/0 BIBLIOTECA CENTRAL

UB/0 F. MEDICINA I C. DE LA SALUT
UB/0 F. C. ECONÒMIQUES I EMPR.
UB/0 ESCOLA D'ENOLOGIA
UB/0 BIBLIOTECA CENTRAL
UB/0 F. C. DE L'EDUCACIÓ i PSIC.

24 251.271 53.752 1.033.284
1.033.284

¿o

1
n
a
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F
F
F
F
F

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

22
22
22
22
22

242.042
242.042
242.042
242.042
242.042

16.658
16.658
16.658
26.029
26.029

894.315
894.315
894/915
922.428
922.428

4.527.801
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URV/2 F. C. JURÍDIQUES 20 230.185 16.658 858.744
858.744

15.753.056



LLOC DE TREBALL

URV/2 F. C. JURÍDIQUES
URV/0 BIBLIOTECA CENTRAL
URV/2 F. C. JURÍDIQUES
URV/0 BIBLIOTECA CENTRAL
URV/2 F. C. ECONÒMIQUES I EMPR.
UB/0 F, C. ECONÒMIQUES I EMPR.
URV/2 F. C. ECONÒMIQUES I EMPR.
UB/0 E.T. SUPERIOR D'ENGINYERIA
UB/2 F. C. JURÍDIQUES
UB/0 BIBLIOTECA CENTRAL
URV/2 E.T. SUPERIOR D'ENGINYERIA
UB/0 ESCOLA D'ENOLOGI A
URV/2 F. C. DE L'EDUCACIÓ I PSIC.

URV/3 GABINET TÈCNIC PROMOCIÓ
URV/2 F. MEDICINA I C. DE LA SALUT
UB/2 F.C. DE L'EDUCACIÓ I PSIC.
UB/2 E.T. SUPERIOR D'ENGINYERIA
UB/0 F. QUÍMICA
UB/0 F.C. ECONÒMIQUES I EMPR.
UB/2 ESCOLA D'ENOLOGIA
UB/2 E.U. D'INFERMERIA
URV/0 SERVEI DE PERSONAL
URV/0 SERVEI DE GESTIÓ ACAD.
URV/0 SERVEI D'ECONOMIA

COS OPCIÓ GRUP N/GR SOU COMP.

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

218.908
218.908
218.908
218.908
218.908
218.908
218.908
218.908
218.908
218.908
218.908
218.908
218.908

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

B/C
B/C
B/C
B/C
B/C
B/C
B/C
B/C
C
C
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

199.282
199.282
199.282
199.282
199.282
199.282
199.282
199.282
199.282
199.282
199.282

16.658
16.658
16.. 658
16.658
16.658
16.658
16.658
16.658
16.658
16.658
16.658

TRIMESTRE

15.753.056

774.939
774.939
774.939
774.939
774.939
774.939
774.939
774.939
774.939
774.939
774.939
774.939
774.939

10.074.207

735.941
735.941
735.941
735.941
735.941
735.941
735.941
735.941
735.941
735.941
735.941

Bi'E
R

S
U

A
T

§

>I V
IR

G
IL

I •

"ne^

B
g.

H

I"
U*¿>
•g.

i
w
05'
ü.n



LLOC DE TREBALL COS

URV/0 SERVEI DE GESTIÓ ACAD. F

12 F.C. ECONÒMIQUES IEMPR. F
/2 D. PR. CONS. D'ENGINYERIA F
/2 D. PR. CONS. D'ENGINYERIA F
O REGISTRE GENERAL F

/2 D. PR. DE QUÍMICA F
/3 VICE-RECTORATS F
/2 F.C. JURÍDIQUES F
/2 E.T. SUPERIOR D'ENGINYERIA F
/O E.T. SUPERIOR D'ENGINYERIA F
/2 SERVEI DE PERSONAL F
/2 SERVEI DE GESTIÓ ACAD. F

O D. PR. DE QUÍMICA F
O D. PR. DE Ga, H* I Fa F
/2,1 SERVEI D'ECONOMIA F
/2,1 D. PR. CONS. D'ENGINYERIA F
/2,1 F. C. JURÍDIQUES F
O SERVEI DE PERSONAL F
O D.PR. D'ENGINY. QUÍM. I BIOQ. F
O SERVEI DE GESTIÓ ACAD. F
O D.PR. MEDICINA I CIRURGIA F

OPCIÓ GRUP

C C

c
c
c

C/D

C
C
C
C
C

C/D
C/D

N/GR SOU COMP.

20 199.282 16.658

TRIMESTRE

C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D

C
C

c
c
c
c

18
18
18
18

16
16
16
16
16
16
16

14
14
14
14
14
14
14
14
14

191.933
191.933
191.933
191.933

183.145
183.145
183.145
183.145
183.145
183.145
183.145

177.475
177.475
177.475
177.475
177.475
177.475
177.475
177.475
177.475

735.941
8.831.292

664.100
664.100
664.100
664.100

2.656.400

637.556
637.556
637.556
637.556
637.556
637.556
637.556

4.462.892

620.546
620.546
620.546
620.546
620.546
620.546
620.546
620.546
620.546
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SERVEI D'ECONOMIA C/D 14 177.475 620.546
6.205.460

UB/0 VICE-RECTORATS F C/D D
UB/0 SERVEI D'ECONOMIA F C/D D

URV/0 ASSESSORIA JURÍDICA F C/D D
UB/0 F.C. DE L'EDUCACIÓ IPSIC. F C/D D
UB/0 GABINET DEL RECTOR F C/D D
UB/0 D. PR. DE FILOLOGIA F C/D D
UB/0 D. PR. D'EDUCACIÓ I PSIC. F C/D D
URV/0 SERVEI D'ECONOMIA F C/D D
UB/2,1 E.U. D'INFERMERIA F C/D D
UB/0 F. LLETRES F C/D D
UB/0 F.C. ECONÒMIQUES I EM PR. F C/D D
UB/2,1 F.C. ECONÒMIQUES I EM PR. F C/D D
UB/2,1 SERVEI DE PERSONAL F C/D D
UB/0 F. MEDICINA I C. DE LA SALUT F C/D D
UB/0 F. QUÍMICA F C/D D
UB/0 D. PR. CONS. EMPRESARIALS F C/D D
UB/2,1 ET. SUPERIOR D'ENGINYERIA F C/D D
UB/0 D.PR. DE QUÍMICA F C/D D
UB/0 D.PR.C.MÈDIQUES BÀSIQUES F C/D D
URV/2,1 F. QUÍMICA F C/D D
UB/0 F. LLETRES F C/D D
UB/0 ESCOLA D'ENOLOGIA F C/D D

URV/2,1 GABINET TÈCNIC PROMOCIÓ F D D

16
16

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

170.203
170.203

164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067
164.067

598.730
598.730

1.197.460

12 155.736

564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255
564.255

11.285.100

539.262
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URV/2,1 SERVEI DE GESTIÓ ACAD.
URV/2,1 F.C. JURÍDIQUES
URV/2,1 D.PR. CONS. D'ENGINYERIA
URV/2,1 SERVEI LLENGUA CATALANA
UB/2,1 D.PR. DEGa, Ha I P
UB/2,1 SERVEI D'ECONOMIA
UB/2,1 ICE
UB/2,1 GERÈNCIA
URV/2,1 F. LL. I F. QUÍM. DEGANATS
UB/2,1 F.C. ECONÒMIQUES I EM PR.
UB/2,1 SERVEI D'ECONOMIA
URV/2,1 VICE-RECTORATS
UB/2,1 SERVEI DE PERSONAL
UB/0 SERVEI DE GESTIÓ ACAD.
URV/2,1 D.PR. D'EDUCACIÓ I PSIC.
UPC/2,1 E.T. SUPERIOR D'ENGINYERIA

UB/0 S.G. CONSERGERIA
UB/0 F.C. DE L'EDUCACIÓ I PSIC.
UB/2 E.U. D'INFERMERIA

UPC/0 E.T. SUPERIOR D'ENGINYERIA
UB/2,1 F. QUÍMICA
UB/0 F. MEDICINA I C. DE LA SALUT
UB/1 F.C.ECONÒMIQUES I EMPR.
UB/2,1 F.C. JURÍDIQUES
URV/2,1 E.T. SUPERIOR D'ENGINYERIA
DGG/2,1 F.C. JURÍDIQUES
UB/0 F. LLETRES

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

155.736
155.736
155.736
1 55.736
155.736
155.736
155.736
155.736
155.736
155.736
155.736
155.736
155.736
155.736
155.736
155.736

F
F
F

E/1 II
E/1 II
E/1 II

E
E

E/1 II

12
12
12

149.460
149.460
149.460

26.029
26.029
26.029

592.245
592.245
592.245

1.776.735

F
F
F
F
F
F
F
F

E
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V

E
E/V

E
E

E/V
EN
EN

E

10
10
10
10
10
10
10
10

143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793

539.262
539.262
539.262
539.262
539.262
539.262
555.329
555.329
555.329
555.329
555.329
555.329
555.329
555.329
555.329
555.329

9.328.124

592.245
592.245
592.245

1.776.735

497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
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URV/2,1 S.G. CONSERGERIA
UB/0 F. MEDICINA I C. DE LA SALUT
UB/0 F. QUÍMICA
UB/2,1 SG. CONSERGERIA
URV/2,1 VICE-RECTORATS
UPC/2,1 ET. SUPERIOR D'ENGINYERIA
UB/2,1 F.C. DE L'EDUCACIÓ I PSIC.
UB/2,1 E.U. D'INFERMERIA
UB/2,1 F.C. ECONÒMIQUES I EMPR.
URV/2,1 F.C. ECONÒMIQUES I EMPR.
URV/2,1 S.G. CONSERGERIA
DGG/2,1 F.C. JURÍDIQUES
UB/0 F.C. DE L'EDUCACIÓ I PSIC.
UB/2,1 ESCOLA D'ENOLOGIA
UB/2,1 F. MEDICINA I C. DE LA SALUT
URV/2,1 F.C. ECONÒMIQUES I EMPR.
UB/0 F.C. DE L'EDUCACIÓ I PSIC.
UB/2,1 ESCOLA D'ENOLOGIA
UB/2,1 F.C. ECONÒMIQUES I EMPR.

URV/0 GABINET DE PREMSA
URV/0 GERÈNCIA
URV/0 GABINET TÈCNIC PROMOCIÓ
URV/0 ASSESSORIA JURÍDICA
URV/4 SERVEI D'INFORMÀTICA
URV/4 D.PR. CONST. D'ENGINYERIA
UB/0 D.PR. D'ENGINY. QUÍM. I BIOQ.
UB/0 SERVEI LLENGUA CATALANA
UB/0 SERVEI CIENTÍFICO TÈCNICS
URV/4 SERVEI D'INFORMÀTICA

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
EN
EN
EA/
EA/
EA/
EA/
EA/
EA/
EA/
EA/
EA/
V/E
V/E
EA/

EA/
E
E

EA/
EA/
EA/
EA/
EA/
EA/
EA/
EA/
EA/

E
EA/
EA/

E
EA/
EA/

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10

l
l
l
l

143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
143.793
1 43.793
143.793
143.793

283.359
785.714
398.580
300.882
221.149 193.374
221.149
221.149 54.696
221.149 31.350
221.149 31.350
221.149

497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157
497.157

13.423.239

1.133.436
3.142.857
1.594.320
1.203.528
1.412.807

832.685
996.773
926.735
926.735
832.685
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URV/4 E.T. SUPERIOR D'ENGINYERIA
URV/4 E.T. SUPERIOR D'ENGINYERIA
UB/0 E.T. SUPERIOR D'ENGINYERIA

UB/0 S.G. CONSERGERIA
URV/2 F.C. JURÍDIQUES
UB/0 ESCOLA D'ENOLOGIA
UB/0 F.C. ECONÒM. l EMPR.
UB/0 F. MEDICINA l C. SALUT
URV/4 F.C. ECONÒM. l EMPR.
URV/4 D.PR. CONST. D'ENGINYERIA
URV/4 D.PR. CONST. D'ENGINYERIA
URV/4 D.PR. CONST. D'ENGINYERIA
URV/4 D.PR. CONST. D'ENGINYERIA
UB/0 D.PR.C. MÈDIQUES BÀSIQUES
UB/0 ESCOLA D'ENOLOGIA
UB/0 SERVEI D'INFORMÀTICA
UB/0 D.PR. DE QUÍMICA
DGG/0 F.C. JURÍDIQUES
UB/0 F. MEDICINA l C. DE LA SALUT

UB/0 F. MEDICINA l C. DE LA SALUT
URV/2.1 BIBLIOTECA CENTRAL
UB/0 ESCOLA D'ENOLOGIA
UB/4 F.C. DE L'EDUCACIÓ l PSIC.
URV/4 BIBLIOTECA CENTRAL
UB/0 D.PR. DE QUÍMICA
UB/0 F.C. DE L'EDUCACIÓ l PSIC.
UB/0 D.PR. MEDICINA l CIRURGIA
UB/0 F.C. DE L'EDUCACIÓ I PSIC.
UB/0 D.PR. CONS. D'ENGINYERIA

L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

E/Ill
E/lll
E/lll
E/lll
E/lll
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

12

191.884
191.884
191.884

161.289
161.289
161.289
161.289
161.289
161.289
161.289
161.289
161.289
161.289
161.289
161.289
161.289
161.289
161.289
161.289

130.770
130.770
130.770
130.770
130.770
130.770
130.770
130.770
130.770
130.770

18.507

49.818
37.152
37.152
37.152
37.152

41.664
5.206

42.293

12.496

45.865

721.766
721.766
777.287

761.363
723.365
723.365
723.365
723.365
611.909
611.909
611.909
611.909
611.909
736.901
627.527
611.909
738.788
611.909
649.397

495.950
495.950
495.950
495.950
495.950
495.950
495.950
663.545
495.950
495.950
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UB/0 S.G. CONSERGERIA L
UB/0 S.G. CONSERGERIA L
UB/0 D.PR. D'ENGINY. QUÍM. l BIOQ. L
UB/0 D.PR. D'ENGINY. QUÍM. l BIOQ. L
UB/0 F. MEDICINA l C. DE LA SALUT L
UB/4 D.PR. DE QUÍMICA L
UB/0 S.G. AUDIO-VISUALS L

UB/2,1 S.G. VIGILANT L
URV/2,1 F.C. DE L'EDUCACIÓ l PSIC. L
UB/0 F. LLETRES L
UB/0 F. LLETRES L
UB/0 F. MEDICINA l C. SALUT L
UB/0 F.C. DE L'EDUCACIÓ l PSIC. L
UB/0 F. MEDICINA l C. SALUT L
UB/0 F.C. JURÍDIQUES L
UB/0 F. LLETRES L
UB/0 F.C. DE L'EDUCACIÓ l PSIC. L
UB/0 F.C. DE L'EDUCACIÓ l PSIC. L
UB/4 D.PR.C. MÈDIQUES BÀSIQUES L
UB/0 D.PR. MEDICINA l CIRURGIA L
UB/0 S.G. VIGILANT L
UB/0 D.PR. DEGa, Ha l Fa L

CÀRREGUES SOCIALS

TOTAL

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

EN
EN
EN
EN
EA/
E/V
E/V
EA/
EN
EN
EN
V
V
V
V

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

EN
EN
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

10
10

130.770
130.770
130.770
130.770
130.770
130.770
130.770

119.176
119.176
119.176
119.176
119.176
119.176
119.176
119.176
119.176
119.176
119.176
119.176
119.176
119.176
119.176

30.741

31.697

31.697
31.697
31.697

31.697

31.697

495.950
495.950
588.741
495.950
495.950
495.950
495.950

8.660.968

550.667
455.576
455.576
455.576
550.667
550.667
550.667
455.576
455.576
455.576
550.667
455.576
455.576
550.667
455.576

126.973.298

41.577.647

168.550.945
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APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CAPÍTOL I (4t TRIMESTRE 1992)

TRIENNIS

CÀRR. SOC.

TOTAL

2.928.884

966.825

3.895.709

z
z
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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

CAPÍTOL I: NORMES GENERALS

Art.1
El pressupost de la Universitat Rovira i Virgili constitueix l'expressió xifrada,
conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim pot reconèixer la
Universitat, i dels drets que es preveuen liquidar durant el 4t trimestre de
l'exercici de 1992.

Art.2 - Estructura
El pressupost es presenta en els estats d'ingressos i despeses, distribuïts
per capítols.
L'estat de despeses es classifica d'acord amb el criteri econòmic que
classifica la despesa en funció de la seva naturalesa econòmica i l'agrupa en
conceptes, articles i capítols, d'acord amb l'estructura aprovada per l'OM de
17.04.91

Art.3 - Vinculació
L'execució del pressupost ha d'ajustar-se a les previsions establertes a nivell
dels articles. Els imports dels subarticles no són (imitatius, a excepció dels
corresponents a la Gestió de cursos de postgrau (capítol 2).

Art.4 - Finançament
L'estat d'ingressos agrupa els drets econòmics que finançaran l'activitat de la
Universitat Rovira i Virgili classificats de la manera següent:

a) ingressos propis, corresponents a preus i tarifes per serveis
acadèmics, taxes de secretaria, venda de béns i prestació de serveis a
tercers (capítol 3).

b) transferències corrents i de capital (capítols 4 i 7) procedents de les
administracions públiques i d'entitats públiques i privades.

c) els ingressos patrimonials corresponents a l'explotació ordinària del
patrimoni (capítol 5).

d) operacions financeres a llarg termini, que eventualment es puguin
produir durant l'exercici amb destinació a inversions reals (capítol 9).

Art.5 - Normativa
La gestió del pressupost s'ha de realitzar de conformitat amb aquestes
bases d'execució, la Llei general pressupostària, la Llei de finances
públiques de la Generalitat, la Llei de reforma universitària i altres normes
concordants.
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CAPÍTOL 2: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Art. 6 - Principis generals
Les modificacions de crèdit són les alteracions en els capítols i en els
articles pressupostaris aprovats inicialment com a conseqüència de:

a) transferències de crèdit: entre diversos articles i capítols de l'estat de
despeses,

b majors ingressos: dels inicialment previstos sobre la base de
b.1 suplements de crèdit: provinents de dotacions financeres

addicionals que es produeixen al llarg de l'exercici,
b.2 crèdits extraordinaris: provinents de finançament específic no

previst inicialment per a actuacions i/o atencions puntuals i
concretes.

b.3 ampliació de crèdits, per majors ingressos en programes
específics, un cop superades les previsions inicials, o per
atencions finalistes.

Aquests majors ingressos han de ser aplicats a l'article de despesa
corresponent quan es tracti de recursos finalistes, o als que disposi l'òrgan
competent.

Art. 7 - Competències
a) Poden autoritzar modificacions de crèdit per transferència:

a.1 Els vice-presidents, els degans de facultat, els directors d'escoles,
de departaments o d'instituts, el gerent i el vice-gerent, quan es tracti
de transferències internes entre partides del capítol 2 del seu sector
pressupostari.

a.2 El vice-president d'Economia i Administració i el gerent, a proposta
de degans de facultat, directors d'escoles, de departaments,
d'instituts i vice-gerent, quan es tracti de transferències entre capítols
de diferents sectors pressupostaris sota la seva responsabilitat.

a.3 El vice-president d'Economia i Administració i el gerent, a proposta
del degà o director de centre i directors de departament i vice-gerent,
quan es tracti de transferències de crèdit dintre dels capítols 1, 3, 4, 6,
7 i 9 del mateix sector pressupostari.

a.4 La Comissió Gestora, a proposta del vice-president d'Economia i
Administració i el gerent, quan es tracti de transferències de crèdit
dintre dels capítols 1, 3, 4, 6, 7 i 9, quan es tracti de diferents sectors
pressupostaris.

a.5 El Consell Econòmic, amb l'informe previ de la Comissió Gestora, a
proposta del vice-president d'Economia i Administració i el gerent,
quan es tracti de transferències de crèdit entre capítols de despesa
corrent a capital.
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La modificació de crèdits corresponts al pressupost del Consell
Econòmic, atès el seu caràcter finalista, només podrà ésser
autoritzada pel mateix òrgan.

b) Pot autoritzar modificacions de crèdit per majors ingressos:
b.1 El vice-president d'Economia i Administració i el gerent, sobre la

base de majors ingressos recaptats o liquidats en virtut de contractes,
convenis, certificacions, facturacions relatives a entitats públiques o
privades i notificacions i documents comptables oficials suficients que
acreditin el reconeixement de l'obligació de les institucions públiques
atorgants.

b.2 El gerent, per a dotacions de despeses finalistes corresponents a
cursos per a postgradual, sobre la base d'ingressos contrets en virtut
d'acords de la Comissió Gestora o liquidats en virtut de documents
comptables que acreditin el reconeixement de l'obligació de les
institucions atorgants.

b.3 El gerent, per a dotacions per despeses finalistes corresponents a
projectes de recerca i inversions en infrastructura científica, a
proposta del vice-president de Recerca, sobre la base d'ingressos
contrets o liquidats en virtut de documents comptables que acreditin
el reconeixement de l'obligació de les institucions atorgants.

En tot cas, les propostes necessiten l'informe del cap de Servei
d'Economia.
De totes les modificacions de crèdit realitzades, se n'ha de donar compte
periòdicament a la Comissió Econòmica de la Comissió Gestora, que
n'informarà la Comissió Gestora.

CAPÍTOL 3: RESERVA DE CRÈDIT

Art. 8
Acte pel qual s'afecta totalment o parcial el crèdit disponible d'una partida
pressupostària, encara que no se'n conegui la destinació final, per a la qual
es vol assegurar crèdit pressupostari. L'objecte pot ser:

a) la realització d'una despesa per a la qual es vol assegurar crèdit
pressupostari.

b) la realització d'una transferència de crèdit.
c) la reducció -contenció- de la despesa.

No és una fase de despesa en si, i no és preceptiva la seva utilització, ja que
es tracta d'un instrument precautori i previ a la despesa.

Art.9 - Competències
Poden realitzar reserva de crèdit els responsables de la gestió d'acord amb
el que estableix el capítol 5, "Competències en matèria de gestió
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pressupostària i de les despeses", d'aquestes Bases d'execució del
pressupost.

CAPÍTOL 4: PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LA DESPESA

Art. 10 - Existència i adequació de consignació pressupostària
El gerent i la vice-gerent han de vetllar perquè no s'ultrapassin els límits dels
crèdits disponibles a cada partida del pressupost i l'adequació de l'aplicació
pressupostària en funció del contingut i objecte de l'expedient de despesa.

Art. 11 - Fases de gestió de la despesa.
Les fases de gestió de la despesa són les següents: autorització(A),
disposició(D), reconeixement de l'obligació (O) i pagament (P)

Art.12 - Proposta de despeses
a) Òrgans competents: Qualsevol persona responsable d'un programa,

projecte, sector pressupostari o òrgan. En el document comptable hi ha
de constar el nom, cognoms i la signatura de qui fa la proposta.

b) Objecte: Qualsevol tipus de despesa aplicable a conceptes de despesa
del sector pressupostari que els correspongui.

c) Procediment: Amb caràcter previ a qualsevol de les fases de la gestió
pressupostària, es pot elaborar un full de comanda i, per adquisicions i
contractacions que superin les 500.000 PTA, la formació d'un expedient
que comprengui els documents següents:
Plec de prescripcions tècniques i administratives on quedin clarament
especificades les característiques de l'obra, el servei o el
subministrament que se sol·licita, i també els terminis d'execució, de
lliurament del bé o de prestació del servei.
Ofertes presentades. Certificat del proposant de la despesa, en el cas
que no s'hi adjuntin tres ofertes, explicatiu dels motius. Alternativament,
la selecció d'un bé prèviament homologat per la Universitat Rovira i Virgili.
Memòria breu del responsable de l'adquisició, en què s'indiqui l'oferta
seleccionada i els motius, signada pel cap de departament, el director o
degà de centre o el cap del projecte, amb el vist-i-plau del cap de servei
d'Economia.
L'elaboració i expedició del full de comanda és obligatòria per a
l'autorització de despeses de béns o serveis d'importació, amb pagament
en divises o moneda estrangera.

Art. 13 - Autorització (A)
a) Concepte: L'autorització de despesa és l'acte pel qual l'òrgan competent

acorda la seva realització a càrrec d'un concepte pressupostari
determinat.
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b) Les despeses realitzades sense autorització prèvia d'un òrgan o persona
competent, o sense l'existència de crèdit pressupostari adequat i
suficient, poden no ser assumides per la Universitat. Conseqüentment,
poden ser exigides les responsabilitats que se'n derivin a qui hagi
promogut la despesa.

c) Excepcionalment, el president de la Comissió Gestora, a proposta del
gerent, pot validar l'acte administratiu amb càrrec als crèdits del centre,
del departament o del servei.

Art. 14 - Disposició (D)
És l'acte pel qual s'acorda o es concerta, després dels tràmits legals
procedents la realització d'obres, serveis o subministraments, amb
designació expressa de qui hagi de prestar-los.

Art. 15 - Reconeixement de l'obligació (O)
És l'acte en virtut del qual s'accepta una certificació, minuta o factura, i són
per tant exigibles contra la Universitat Rovira i Virgili, perquè ha estat
acreditada satisfactòriament la prestació d'un servei, obra o subministrament
objecte de disposició.
El reconeixement de l'obligació comporta simultàniament i automàtica l'ordre
de pagament en els terminis establerts, amb caràcter general, i si s'escau, els
establerts prèviament amb el creditor, o en el mateix contracte, en els termes
exposats al capítol 7 d'aquestes Bases "Procediment de la gestió de
Tresoreria."

Art. 16 - Pagament (P)
Les despeses es classifiquen en preferents i ordinàries.

a) Tenen la consideració de preferents els drets de personal.
b) Els pagaments ordinaris han de ser pagats d'acord amb els criteris

exposats a l'art, anterior, paràgraf segon, i en els termes exposats al
capítol 7 d'aquestes Bases.

c) Si els documents comptables i administratius corresponents no han
estat tramesos al Servei d'Economia amb una antelació mínima de
quinze dies hàbils respecte a la data de pagament, se'n pot produir
l'ajornament.

d) Procediment: el sistema de pagament general és la transferència
bancària.

e) Modalitats i condicions de pagament: el capítol 7 d'aquestes Bases,
"Procediment de gestió de Tresoreria", estableix les diverses
modalitats i condicions de pagament ordinàries i especials.

f) Les excepcions a aquestes normes poden ser autoritzades pel vice-
president d'Economia i Administració i el gerent, a proposta del vice-
gerent, caps de servei i responsables dels sectors pressupostaris en
general.
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Art. 17 - Despeses a justificar (ADOP-J)
Excepcionalment, els responsables d'un sector pressupostari poden
sol·licitar el lliurament de determinades quantitats a justificar posteriorment,
en els supòsits següents:

1. Quan s'hagi de realitzar un pagament urgent, d'import no previsible
amb exactitud.

2. Per afrontar pagaments de menor quantia amb creditors no habituals
de la Universitat Rovira i Virgili.

3. Per afrontar pagaments al comptat, fora de l'àmbit territorial habitual-
viatges, desplaçaments, despeses de representació, etc.

4. Quan s'hagi de fer pagaments en metàl·lic, perquè així ho exigeix el
caràcter públic d'entitats creditores -Correus, BOE, DOGC- i similars.

5. Per afrontar pagaments al comptat a membres de tribunals de tesis
doctorals, de concursos de professorat, etc, de difícil quantificado
exacta prèvia.

La justificació del pagament s'ha de realitzar de forma immediata a
l'acabament de l'actuació per a la qual ha estat lliurat. Ha d'anar acompanyat
dels documents cobratoris justiticatius de la realització del pagament a nom
d'Universitat Rovira i Virgili.
El termini màxim de justificació no podrà excedir del 15 de gener de 1993.

Art. 18 - Competència
L'autorització d'un lliurament o despeses a justificar correspon al president
de la Comissió Gestora i/o, per delegació, al vice-president d'Economia i
Administració i al gerent; la facultat de retenir la proposta es reserva en cas
d'acumulació d'expedients lliurats pendents de justificar i cancel·lar.

Art. 19
Amb l'objectiu de simplificar i agilitar la gestió, poden realitzar-se diverses
fases de forma simultània.

AD sobre la base de diverses ofertes presentades.
ADO sobre la base d'una factura, minuta o certificació.
DO sobre la base d'una factura, amb autorització (A) prèvia.
ADOP procediment de caràcter urgent amb pagament immediat.
OP igual que l'anterior, però amb autorització i disposició (AD)

aprovades prèviament.

CAPÍTOL 5: COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE GESTIÓ
PRESSSUPOSTÀRIA I DE LA DESPESA

Art. 20 - Del Consell Econòmic
a) Aprovar les modificacions de crèdit de despesa corrent a capital amb

l'informe previ de la Comissió Gestora, i a proposta del vice-president
d'Economia i Administració i el gerent.
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b) Aprovar l'autorització de despeses de quantia superior a cinquanta
milions de pessetes, amb l'informe previ de la Comissió Gestora, i a
proposta del president de la Comissió Gestora.

Art. 21 - De la Comissió Gestora
a) Aprovar les modificacions de crèdits segons l'article 7, apartat a.4
b) Emetre informes sobre propostes de modificacions de crèdit de despesa

corrent a capital.
c) Aprovar les modificacions de crèdit de despesa per majors ingressos a

excepció dels ingressos finalistes que van destinats a finançar
actuacions, programes i projectes determinats.

Art. 22 - Del president de la Comissió Gestora
a) Autoritzar modificacions de crèdit entre els diversos sectors, conceptes i

programes pressupostaris que no impliquin canvi de capítol.
b) Aprovar reserves de crèdit de despesa de qualsevol tipus, capítol, sector

1 programa pressupostari.
c) Autoritzar despeses fins a la quantia de 50 milions de pessetes.
d) Disposar despeses, reconèixer obligacions i ordenar pagaments, de tota

mena i per qualsevol quantia.
e) Proposar a la Comissió Gestora i al Consell Econòmic l'aprovació i

autorització de despeses per a imports superiors als 50 milions de
pessetes.

f) Aprovar les pòlisses de tresoreria que proposi el vice-president
d'Economia i Administració i el gerent.

Art 23 - Dels vice-présidents de la Comissió Gestora
a) Autoritzar transferències de crèdit de despeses entre partides del capítol

2 del seu sector pressupostari, o amb destinació a d'altres sectors
pressupostaris.

b) Autoritzar i aprovar disposicions de despeses (A) (D) i (AD) fins a una
quantia d'1 milió de pessetes, a càrrec de partides del seu sector
pressupostari.

c) Proposar autoritzacions (A) i disposicions (D) de despesa de quantia
superior a un milió de pessetes, a càrrec de partides del seu sector
pressupostari.

d) Reconèixer obligacions o despeses prèviament autoritzades (A) i
disposades (D) de qualsevol quantia, a càrrec de partides del seu sector
pressupostari.

Art. 24 - Dels degans, directors d'escola universitària i caps de
departaments
a) Autoritzar transferències de crèdit entre partides de despesa del capítol

2 incloses en el seu sector pressupostari.
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b) Proposar transferències de crèdit de partides dels capítols 2, 4 i 6
incloses al seu sector pressupostari amb destinació a d'altres sectors
pressupostaris o òrgans de la Universitat.

c) Efectuar reserves de crèdit de partides de despeses del seu sector
pressupostari.

d) Proposar modificacions de crèdit (ampliació de crèdit de despesa) per
majors ingressos.

e) Proposar autorització i disposicions de despeses de quantia superior a 1
milió de pessetes.

f) Autoritzar i disposar despeses de quantia fins a un 1 milió de pessetes a
càrrec de partides de despesa del seu sector pressupostari.

g) Reconèixer obligacions o despeses prèviament autoritzades (A) i
disposades (D) de qualsevol quantia, a càrrec de partides del seu sector
pressupostari.

Art. 25 - Del gerent
a) Autoritzar les transferències de crèdit entre partides incloses al seu

sector pressupostari.
b) Autoritzar les transferències de crèdit entre partides de diferents sectors

pressupostaris a proposta del cap del sector pressupostari cèdent.
c) Aprovar modificacions de crèdit (ampliació de crèdit de despesa) per

majors ingressos d'acord amb el que estableix l'article 7b.
d) Autoritzar transferències de crèdit de partides de despesa dels Serveis

Generals a partides de sectors pressupostaris de centres, departaments,
serveis i òrgans de govern.

e) Efectuar reserves de crèdit de partides de despesa del seu sector
pressupostari.

f) Autoritzar i disposar despeses (A) (D) i (AD) fins a una quantia d'1 milió de
pessetes, a càrrec de la partida del sector pressupostari dels Serveis
Administratius Generals.

g) Proposar reserves de crèdit de partides de despesa de tots els sectors
pressupostaris.

h) Reconèixer obligacions o despeses prèviament autoritzades (A) i
disposades (D) de qualsevol quantia, a càrrec de partides dels Serveis
Administratius Generals.

CAPÍTOL 6: PROCEDIMENT DE GESTIÓ DELS INGRESSOS

Art. 26 - Fases de la gestió dels ingressos
Les fases de la gestió dels ingressos són les següents:
a) Contreta prèvia: previsió d'ingrés acreditat davant d'un tercer(C)
b) Liquidació: dret d'ingrés reconegut per un tercer(L).
c) Recaptació: cobrament (R).
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Art. 27 - Tipus d'ingrés
a) Ordinari: previst en l'estat d'ingressos del pressupost.
b) Extraordinari: no previst inicialment al pressupost. Genera la partida de

despeses corresponent.
c) Suplement d'ingrés: previst inicialment, però en una quantia inferior a la

realment obtinguda. Pot comportar ampliacions de partides de despesa.

Art. 28 - Ampliació de partides de despesa, per ingressos
extraordinaris i suplements
És requisit indispensable, per procedir a l'ampliació d'una partida de
despesa, que s'hagi pogut liquidar l'ingrés. Si l'ingrés té com a origen una
dotació per part d'un ens públic, estatal, autonòmic o local, cal tenir la
notificació oficial del seu reconeixement (document ADO, OP o equivalent).
Amb caràcter excepcional, es pot procedir a l'ampliació sobre la base del
contret previ, amb autorització del president de la Comissió Gestora o, per
delegació, del vice-president d'Economia i Administració i el gerent.

Art. 29
Els ingressos ordinaris per matrícules s'han de liquidar sobre la base de les
dades subministrades pel suport informàtic de gestió acadèmica.
La comptabilització de la recaptació s'ha de fer sobre la base de les cintes
magnètiques subministrades per les entitats bancàries col·laboradores pel
que fa a rebuts domiciliats i cobraments en efectiu.
Els cobraments realitzats a les secretaries de centre o al Servei d'Economia
han de ser lliurats i comptablitzats periòdicament. La Gerència establirà els
mecanismes i circuits per agilitar-ne la gestió, mitjançant sistemes
mecanitzats.

CAPÍTOL 7: PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ DE TRESORERIA

Art. 30
El Servei d'Economia ha de vetllar per la gestió dels fons líquids, la custòdia
de valors, la gestió de cobraments i pagaments, i el control, supervisió i
seguiment dels comptes bancaris, pòlisses de tresoreria i crèdits a curt i llarg
termini.

Art. 31 - Gestió de cobraments
Els òrgans gestors han de liquidar periòdicament, i dins el mes natural en
què s'hagi produït la recaptació, al Servei d'Economia els cobraments
realitzats als diversos òrgans descentralitzats a la Universitat Rovira i Virgili.
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Art. 32 - Gestió de pagaments
S'han d'establir amb caràcter general els terminis de pagaments per tipus de
creditor. Els tipus de creditors són els següents:

- Ordinari: proveïdors en general.
- Preferents: nòmina, becaris, investigadors, docents externs i

personal de la Universitat Rovira i Virgili.
- Organismes públics: Delegació d'Hisenda, Tresoreria de la Seguretat

Social, ajuntaments, diputacions i Generalitat.
- Empreses subministradores de serveis públics: ENHER, FECSA,

CTNE, etc.
- Contractes de prestació de serveis (assistència tècnica): de

professionals.
- Contractes de prestació de serveis (empreses de serveis): neteja,

manteniment, etc.
La Gerència ha d'establir els terminis de pagament per a cada un dels tipus
definits.

Art. 33
En el moment d'aprovar-se el reconeixement de l'obligació i ordenació del
pagament, el mateix document comptable ha de reflectir, en funció dels
criteris i terminis establerts per l'article 32, la data de venciment del
pagament.

Art. 34
El Servei d'Economia ha d'elaborar les propostes de pagament (P) sobre la
base dels documents comptables ADO, generats pels diversos òrgans
gestors, un cop verificada la documentació i contingut per l'esmentat Servei
d'Economia, d'acord amb les dates de venciment i dins de la quinzena
corresponent.

Art. 35
S'estableixen les modalitats de pagament següents:

- Transferència bancària: modalitat ordinària.
- Xec bancari: modalitat excepcional.
- Metàl·lic: modalitat excepcional.
- Divisa xec: per a operacions exteriors.
- Moneda estrangera: per a operacions exteriors.
- Formalització: per regularització comptable d'operacions tresoreres ja

realitzades.

Art. 36
L'aprovació definitiva del pagament (P), sobre la base de les propostes
elaborades pel Servei d'Economia, correspon al president de la Comissió



45 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial num. 3-Suplement- Maig de 1993

Gestora i, per delegació, al vice-president d'Economia i Administració i al
gerent.

Art. 37 - Fons de funcionament
A l'inici de l'exercici serà lliurat a les secretaries dels òrgans que ho sol·licitin,
l'import tresorer equivalent al 3% del capítol 2 que orgànicament els
correspon.
Amb càrrec a aquest fons tresorer únicament es poden fer pagaments de
despeses menors, de difícil previsió o urgents, que no hagi estat possible
tramitar mitjançant els expedients ADOP o ADOP-J, prevists als art.
13,14,15, i 17 d'aquestes bases.

Art. 38
Periòdicament, els perceptors d'aquests fons han de justificar els
pagaments realitzats mitjançant documents ADO, modalitat de pagament
formalització acompanyats de factures i rebuts o documents anàlegs
acreditatius dels pagaments efectivament realitzats. Els imports justificats
seran immediatament reposais a l'òrgan, i la fiscalització s'ha de fer a
posteriori.

CAPÍTOL 8: PROCEDIMENTS ESPECIALS

Requereix una atenció especial la gestió de despeses que tenen un
finançament no previst inicialment al pressupost, i que disposen de les
ampliacions de crèdit com a conseqüència d'ingressos finalistes , en el cas
de:

1 Cursos per a postgraduats.
2 Projectes de recerca i infrastructura científica.
3 Tribunals per a tesis doctorals.

Art. 39 - Cursos per a postgraduats
L'aprovació per part de la Comissió Gestora i el Consell Econòmic de les
matrícules i memòries econòmiques dels cursos faculta el Servei
d'Economia per a l'habilitació de crèdits continguts en la memòria, per un
equivalent al 40% de l'import de la matrícula prevista de cada curs.
El Servei d'Economia assigna a cada curs un codi-programa per diferenciar-
lo. Aquest codi ha de figurar en la documentació comptable a l'efecte
d'aplicació pressupostària.
Quan el Servei d'Economia conegui la recaptació final, s'ampliaran els crèdits
de despesa fins al 80% del recaptat. El 20% restant serà retingut i quedarà a
la Universitat Rovira i Virgili.
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Els ingressos s'han de realitzar a través del sistema informàtic de Gestió
Acadèmica.
La gestió de les despeses s'efectua mitjantçant el sistema ADOP previst en
aquestes bases.
La gestió dels pagaments es realiza igualment mitjançant el sistema de
gestió de Tresoreria, previst en el capítol 7 d'aquestes bases, tot respectant
el caràcter preferent establert pel tipus de tercer -docents i administratius-,
de pagament mensual.

Art. 40 - Projectes de recerca i infrastructura
A proposta del vice-president de Recerca, i sobre la base de la
documentació comptable emesa pels organismes públics atorgants dels
ajuts i subvencions, el Servei d'Economia habilitarà els crèdits necessaris
per a l'inici dels projectes de recerca i/o adquisició d'infrastructura de
recerca.
El Servei d'Economia assignarà, per a cada projecte, un codi-programa per a
diferenciar-lo. Aquest codi-programa ha de figurar en la documentació
comptable a efectes d'aplicació pressupostària.
La gestió de la despesa es realitza mitjançant el sistema ADOP previst en
aquestes bases.
La gestió de pagaments es realitzarà mitjançant el sistema de gestió de
Tresoreria previst en el capítol 7 d'aquestes bases, respectant especialment
el caràcter preferent dels tipus de tercer -becaris i investigadors-, de
pagament mensual.

Art. 41 - Tribunals de tesis doctorals
En el moment de nomenar els membres dels tribunals, el gerent, a proposta
del cap del departament i amb el vist-i-plau de la Comissió de Doctorat,
sol·licitarà al Servei d'Economia l'habilitació de crèdit per fer front a les
despeses generades pel funcionament del tribunal i el desplaçament dels
seus membres, si s'escau. Un cop assignat el crèdit, es lliurarà la quantitat
sol·licitada mitjançant un document comptable, ADOP-J (Art. 17).
La justificació de despeses s'haurà de realitzar amb la documentació dels
pagaments i indemnitzacions abonats.

CAPÍTOL 9: LIQUIDACIÓ I TANCAMENT DEL PRESSUPOST

Art. 42
1 El compte definitiu de l'exercici econòmic es tanca el 31 de desembre;

per tant, en cap cas no es poden reconèixer obligacions de despesa amb
referència posterior.

2 Totes les operacions enregistrades des de l'1 d'octubre fins al 31 de
desembre s'han de comprendre en un sol compte tancat en l'esmentada
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data, que constitueix el compte definitiu de liquidació del pressupost de
despeses.

Art. 43
1 El Servei d'Economia admet per a la seva comptabilització els expedients

ADO amb les factures o documents acreditatius de pagament, fins al 31
de desembre i, excepcionalment, fins al 31 de gener de 1993 per a tots
aquells que facin referència a adquisició de béns o prestacions de
serveis realizats durant l'exercici 1992.

2 Els crèdits corresponents a subvencions finalistes que financiïn
projectes de recerca i inversions reals s'incorporen al pressupost de
despeses de 1993 com a romanents específics, en la quantia no
disposada en realitzar el tancament de 1992.

Els crèdits corresponents a subvencions finalistes per al Consell Econòmic
s'incorporen al pressupost de despeses de 1993 com a romanents
específics, en la quantia no disposada en realitzar el tancament de 1992,
si així ho aprova el Consell Econòmic.

3 Els crèdits de despesa ordinària no disposats en el moment de realitzar el
tancament de pressupost queden com a romanent genèric. La Comissió
Econòmica de la Comissió Gestora, per sectors pressupostaris, elevarà a
la Comissió Gestora, abans del 15 de febrer de 1993, la proposta
d'incorporació de romanents a l'exercici 1992. En funció del resultat de
l'exercici, la Comissió pot aprovar l'esmentada incorporació.

Art. 44
1 Els saldos de les obligacions reconegudes i pagaments ordenats el 31

de desembre representen l'import de les quals estan pendents de
realizar el pagament efectiu i, a partir del primer de gener de 1993, s'han
d'aplicar a "pressupost tancat1. El Servei d'Economia formarà una relació
nominal de creditors que, comprovada amb el saldo respectiu, ha
d'acompanyar com a justificant el compte de les despeses.

Art. 45
Abans del 15 de gener de 1993 s'han de rendir davant del Servei
d'Economia els comptes de totes les despeses a justificar i els fons de
funcionament, amb els comprovants corresponents.

CAPÍTOL 10: CONTROLS

Art. 46 - Arqueig
Ordinàriament, l'últim dia de cada mes, i de manera extraordinària quan el
Consell Econòmic, la Comissió Gestora, el president de la Comissió Gestora
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o el gerent ho sol·licitin, s'ha de dur a terme l'arqueig de caixa, que
consisteix en la comprovació de l'existència en metàl·lic i en valors.
Aquesta verificació engloba dos aspectes:

Comptable: es confronten els saldos acumulats de cobrament i els
pagaments efectuats durant l'exercici.

Real: es comprova el saldo comptable indicat més amunt amb
l'existència efectiva a caixa i a bancs, motiu pel qual a l'acta
d'arqueig s'annexen obligatòriament els extractes de
bancs a la data de l'arqueig.

Art. 47 - Conciliació
Consisteix en l'explicació i justificació de les diferències que presenten els
saldos comptables i els reals.
A aquests efectes s'ha de partir del saldo ofert per les entitats bancàries,
que es pot modificar, si s'escau, mitjançant les operacions següents, de
manera enunciativa:

- Ingressos comptabilitzats per la Universitat i no enregistrats per
l'entitat bancària.

- Pagaments comptabilitzats per la Universitat i no enregistrats per
l'entitat bancària.

- Abonaments enregistrats pel banc i no comptabilitzats per la
Universitat.

- Càrrecs enregistrats pel banc i no comptabilitzats per la Universitat.
Les anotacions de conciliació s'han de fer de manera que quedin reflectides
individualment totes les diferències.

Art. 48
La vigència d'execució d'aquestes bases és la mateixa que la del pressupost
de 1992.
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