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INFORMES DEL PRESIDENT

IP 1/25 Claustre constituent
Fins ara s'ha complert, sense cap incident remarcable, el calendari
previst per a la constitució del Claustre constituent i l'elecció de
rector.

Cal remarcar, una vegada més, l'alt índex de participació del
personal d'administració i serveis, el qual contrasta amb
l'extraordinàriament baix dels estudiants, en l'elecció de claustrals.
Els índexs de participació foren els següents:

Personal d'administració i serveis: 87,91 %
Professors: 57,53%
Alumnes: 11,92%

IP2/25 Relacions amb el Comissionat
a) El dia 13 de maig el director general d'Universitats, Dr. Ramon
Pla i Arxé, acompanyat del subdirector general, Sr. Josep Ribas, i
del cap de Servei de Planificació i Programació Universitària, Sr.
Santiago Lacruz, es reuniren amb l'equip de govern de la
Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, per tractar els principals
temes pendents: pressupost 1993, necessitats per al curs 1993-
94, pla d'estudis de Medicina i ubicació de la Facultat de Química i
de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
b) El dia 3 de juny el director general d'Universitats, el director
general d'Urbanisme de la Generalitat, el Sr. Josep Benedito,
responsable de l'Oficina d'Inversions Universitàries, i el cap de
Servei d'Urbanisme de Tarragona, acompanyats del president, el
vice-president d'Economia i Administració, el degà de la Facultat de
Química i el director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria,
visitaren els espais on és voluntat de l'equip de govern que
s'instal·lin els susdits centres.

IP3/25 Consell Econòmic
El mateix dia 13 de maig es reuní la Comissió Econòmica del
Consell Econòmic per informar la liquidació dels recursos de 1992 i
la proposta de distribució dels de 1993 corresponents al Consell
Econòmic.

IP4/25 Convenis que s'han signat:
a) El dia 14 de maig se signaren els convenis hospitalaris entre la
Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Pere Mata de Reus; la Universitat
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Rovira i Virgili i SAGESA; i la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut
Català de la Salut.
b) El dia 28 de maig se signà un conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament del Vendrell.
c) El dia 4 de juny la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i
Virgili signaren.dos convenis de col·laboració: l'un pera inversions,
per un import de 243.318.848 PTA, la distribució dels quals fou ja
aprovada per aquesta Comissió Gestora, i l'altre per a activitats de
caràcter universitari i de difusió cultural, per un import de
25.224.351 PTA.

IP5/25 Activitats a la Universitat Rovira i Virgili:
a) Durant els dies 11, 12 i 13 de maig es desenvoluparen a
l'Escola d'Enologia els actes en commemoració de l'Any Miró:
l'exposició "Obra gràfica i poesia Joan Miró - J.V. Foix", tres
conferències i una taula rodona.
b) Durant els dies 12, 13 i 14 de maig tingueren lloc les jornades
sobre l'organització de recursos humans i el mercat laboral, la
inauguració de les quals comptà amb la presència del conseller de
Treball de la Generalitat de Catalunya i del president de la Comissió
Gestora.
c) El mateix dia 13 de maig, amb la presència del president de la
Comissió Gestora, se celebrà a la Facultat de Medicina l'acte en
honor de la 10a promoció d'alumnes de la Facultat de Medicina de
Reus i de la 1 a de la Universitat Rovira i Virgili.
d) El dia 18 de maig el vice-president d'Economia i Administració
assistí a la presentació de "Tarragona: 16.000: dos vuit mil amb
esquís" a l'INEFC, al matí, i a l'Escola d'Enologia, a la tarda.
e) El dia 21 de maig el president inaugurà, a la Facultat de Ciències
de l'Educació i Psicologia, els actes amb motiu del 15è Aniversari
dels Estudis de Magisteri, els quals va cloure el vice-president
d'Economia i Administració. Cal remarcar-ne el recital d'òpera
organitzat per Amics de l'òpera de Tarragona, amb el suport de
l'Ajuntament de Tarragona, que féu les delícies dels assistents.
f) El dia 3 de juny es clogué a l'Aula Magna de la Universitat Rovira
i Virgili la 1a part del curs d'Enginyeria i Gestió Mediambiental que
des del dia 14 d'abril s'havia desenvolupat a l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria de la nostra Universitat.

IP6/25 Presència externa de la Universitat Rovira i Virgili
a) El dia 17 de maig el president de la Comissió Gestora assistí, al
Centre Internacional de Premsa, a una roda de premsa sobre les
noves universitats, juntament amb el president de la Comissió
Gestora de la Universitat de Girona. Els mitjans de comunicació es
feren ressò, a bastament, de les declaracions realitzades.
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b) El dia 18 de maig el president de la Comissió Gestora assistí als
actes del VII Centenari de la Universitat Complutense de Madrid.
c) El dia 19 de maig el president de la Comissió Gestora es
traslladà, juntament amb el rector de la Rompeu Fabra, a Castelló
per assistir a l'acte de col·locació de la primera pedra de! Campus de
Buriol, presidit pels reis d'Espanya.
d) El mateix 19 de maig, el vice-president d'Economia i
Administració i el degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials participaren en la roda de premsa convocada per
l'alcalde de Reus per informar sobre la cessió dels terrenys per a la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
e) El dia 27 de maig el president de la Comissió Gestora participà
en el jurat per a la concessió de la beca "Manuel de Montoliu" de la
Diputació de Tarragona. Cal remarcar que ha estat concedida al
professor de la Facultat de Lletres Pere Navarro.
f) El dia 28 de maig, a dos quarts d'una del migdia, l'Hospital Joan
XXIII celebrà un acte de benvinguda a la Universitat Rovira i Virgili,
amb motiu de la recent signatura del conveni hospitalari. Hi
assistiren el president i vice-présidents de la Comissió Gestora, el
gerent de l'Hospital, el director mèdic, l'alcalde de Tarragona i el
president de la Diputació.
g) El dia 28 de maig, el president de la Comissió Gestora assistí,
juntament amb l'alcalde del municipi, a l'acte d'inauguració del
Museu Arqueològic Municipal del Vendrell.

ACORDS DE LA COMISSIÓ GESTORA

ACORD 1/25, de 7 i 10 de juny, pel qual el president, vice-presidents i
vocals de la Comissió Gestora es comprometen a renunciar a la seva
condició de membres de la susdita comissió

El president, vice-presidents i vocals de la Comissió Gestora acorden
renunciar a la seva condició de membres de la susdita comissió, tan bon
punt s'hagi constituït el Claustre constituent i hagi estat elegit el rector, a fi
de facilitar-li la tasca de govern durant el procés constitucional.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993
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ACORD 2/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la Memòria de l'Escola
d'Infermeria

S'acorda aprovar la Memòria de l'Escola d'Infermeria, que figura com a
annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ANNEX
MEMÒRIA DE NECESSITATS DE L'ESCOLA D'INFERMERIA

La Llei 36/1991 del Parlament de Catalunya de creació de la Universitat Rovira i
Virgili, en la disposició addicional 2, faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya
per fer les actuacions oportunes per a la integració a la Universitat de l'Escola
Universitària d'Infermeria Joan XXIII. En el Decret 132/1992, de 22 de juny, es
revoca l'adscripció de l'Escola Universitària d'Infermeria Joan XXIII a la Universitat
de Barcelona i se la integra a la Universitat Rovira i Virgili.
Aquesta memòria pretén definir les dotacions pressupostàries necessàries per al
normal funcionament de l'Escola d'Infermeria en els aspectes següents:

1. Ensenyaments
2. Personal
3. Infraestructura
4. Despeses de funcionament

Aspectes que es tracten detalladament en els apartats que segueixen.

1. ENSENYAMENTS

La present memòria s'ha plantejat considerant que l'Escola d'Infermeria impartirà
l'ensenyament d'Infermeria, ja que així ho configura la memòria de creació de
la Universitat Rovira i Virgili. Això no obstant, i a curt o mig termini, caldrà plantejar
una ampliació de l'ensenyament en un segon cicle d'Infermeria i/o especialitats, ja
que la demanda social així ho justifica.

2. PERSONAL

2.1 Professorat:

Per a l'estimació del professorat necessari per a la impartido de l'ensenyament
d'Infermeria, el càlcul de les necessitats docents s'ha fet a partir dels criteris
aprovats per la Comissió Gestora. També s'ha considerat una ampliació de
l'ensenyament en un segon cicle d'Infermeria i/o especialitats.

Nombre d'alumnes previstos:

Al nombre d'alumnes d'entrada al primer curs (75) s'aplica un factor definit en la
memòria de creació de la Universitat (3,5).
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A causa de l'increment de la demanda plantejat al llarg dels últims anys, creiem
que el nombre d'alumnes hauria d'ésser superior a l'ofert per al curs 93/94.

Grups de docència:

Seguint els criteris establerts per la Comissió Gestora, es consideren 100
alumnes per grups de teoria, 20 per a pràctiques de laboratori i 10 per a
pràctiques clíniques, exceptuant el 1 r curs, on seran de 20 alumnes.

Distribució d'alumnes per grup:

Curs Infermeria
1r 45%
2n 30%
3r 25%

Càlcul de càrrega docent (crèdits a impartir):

Es consida el total de crèdits troncáis i obligatoris d'universitat, dividit per grups,
més els crèdits optatius que ha de fer l'alumne multiplicat per un factor
d'optativitat equivalent a 1,8, comptabilitzant la meitat de grups dels considerats
per als troncáis.

Docència dels professors i categories:

Es considera que un professor ordinari imparteix 24 crèdits per curs (1EJC), que
un professor associat n'imparteix 18 (075 EJC) i que un ajudant n'imparteix 12
(0'5 EJC).
La relació entre catedràtics d'escola universitària i titulars d'escola universitària
que s'aplica és de 1.3.
S'aplica un tant per cent d'associats i visitants del 20%, i d'ajudants del 30%.
Aplicant els criteris anteriors, desenvolupats a l'annex A, resulta un total de 32'4
EJC per a l'ensenyament d'Infermeria. Traduint els EJC en plantilla distribuïda
per categories, resulta la següent plantilla per a l'ensenyament:

6TU 19 TEU 5 ASS 10 AJ

El cost d'aquesta plantilla, amb pessetes del 1992 i considerant com a cost
individual per categories el que defineixen els criteris de la memòria de creació
de la Universitat, és a dir:

Titular d'Universitat: 4.299.614
Titular d'Escola: 3.660.950
Associats: 850.272
Ajudants: 2.274.811

és de 122.355.204 PTA
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Estudiades les necessitats de força docent del pla d'estudis de l'ensenyament
d'Infermeria i la distribució de la plantilla en les diferents àrees funcionals
involucrades, es proposen canvis en la distribució per categories a:

5TU 15TEU 21 ASS 10 AJ

amb un cost total de 117.016.142 PTA

El cost global de la plantilla proposada de 117.016.142 PTA representa una
desviació en relació amb el mòdul de finançament de la Direcció General
d'Universitats, que preveu una subvenció de 68.493.750 pts. Aquesta última
xifra resulta de multiplicar el percentatge destinat a personal docent (56'2%) per
la quantitat global destinada a l'ensenyament de 75 alumnes d'entrada per
1.625.000 PTA/alumne.

Durant els cursos 1993-94 i 1994-95 es mantindrà la plantilla actual de:

TEU ASS
15 28

la qual va ser aprovada pel Consell de Divisió dels Centres Universitaris del
Camp de Tarragona de la Universitat de Barcelona en la memòria d'integració
amb data del 5 de març de 1990.

Durant l'any 1993-94, havent valorat les necessitats de l'ensenyament i del
departament d'Infermeria i tenint present la finalització d'alguns contractes
d'associats, es proposa la reconversió d'aquests associats en dos ajudants.
Queda així, una plantilla de:

TEU ASS AJ
15 24 2

Els ajudants proposats es destinarien l'un a l'àrea funcional d'Infermeria
Materno-infantil i l'altre a l'àrea funcional d'Infermeria Psicosocial i de Salut
Mental, tenint en compte que a curt termini es preveuen les especialitats
d'Infermeria Pediàtrica i d'Infermeria de Salut Mental.

Els 15 TEU que mantenim tenen la responsabilitat directa de les matèries
troncáis i obligatòries, tant en l'àmbit teòric com en el pràctic, d'impartir les
assignatures optatives, i de planificar i coordinar les pràctiques de l'àrea
funcional corresponent.

En relació als 5 TU, es determina un titular en les matèries amb àrea de
coneixement d'infermeria:

1 TU per a l'àrea de Fonaments d'Infermeria
1 TU per a l'àrea d'Infermeria Geriàtrica
1 TU per a l'àrea d'Administració i Serveis d'Infermeria
1 TU per a l'àrea d'Infermeria Psicosocial i de Salut Mental
1 TU per a l'àrea d'Infermeria Materno-infantil.
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Aquest últim s'introdueix en previsió de la implementado a curt termini de
l'especialitat d'Infermeria Pediàtrica.
El nombre de 21 associats i 10 ajudants està relacionat amb el nombre de crèdits
de pràctiques clíniques de l'ensenyament, afegint-hi la distribució geogràfica
dels diferents centres on es realitzen.

2.2 Personal d'administració i serveis:

La Comissió Gestora ha definit també uns criteris generals per a l'estimació del
personal d'administració i serveis necessari per a cada centre o ensenyament,
criteris que per a un centre de la dimensió de l'Escola d'Infermeria, amb una previsió
de 263 alumnes, estimats en funció del nombre d'entrada fixat abans, són el
següents:

Personal de secretaria: 1 administratiu i 1 auxiliar administratiu.
Personal de direcció: 1 administratiu.
Personal d'administració del departament experimental amb més de 25
professors: 2 administratius i 1 auxiliar administratiu.
Personal d'atenció i vigilància d'edificis: 1 conserge i 4 subalterns.
Personal de biblioteca: s'apliquen els mòduls publicats a la revista ÍTEM de juliol-
desembrede 1991.

De l'aplicació d'aquests criteris resulta una plantilla d'administració i serveis per a
l'Escola d'Infermeria i per al departament que integrarà els seus professors
distribuïda com segueix:

PERSONAL FUNCIONARI
Secretaria
Direcció
Administració Departament
Atenció i vigilància centre
Biblioteca
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIU

A B

2
2

C
1
1
2

4

D
1

1

2

E

5

5

El desenvolupament complet de la plantilla prevista suposa el següent cost en
pessetes de 1993:

CATEGORIA
B-22
B-18
C-20
C-16
C-18
C-14
D-14
D-12
L-lll
E-10
TOTAL

NOMBRE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

COST UNITARI
4.165.192
3.526.302
3.408.817
2.955.903
3.089.129
2.826.975
2.586.552
2.459.390
3.354.638
2.263.857

TOTAL
4.165.192
3.526.302
3.408.817
2.955.903
3.089.129
2.826.975
2.586.552
2.459.390
3.354.638
9.055.428
37.428.326
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3. INFRAESTRUCTURA

Obra:

No es períodifica la inversió per a l'ampliació i reestructuració de l'edifici de l'Escola,
ja que haurà de seguir el ritme que determini la Comissió Mixta ICS-Universitat
(annex B). En tot cas, pensem que és imprescindible que estigui enllestida durant el
curs 1992-93, per tal de poder iniciar les activitats del curs 1993-94 de forma
adequada.

Edifici:

L'Escola Universitària d'Infermeria està ubicada en un edifici construït l'any 1973
per l'INP - Ministeri de Treball, destinat a: PROYECTO DE ESCUELA DE
ENFERMERAS (90 places), COMUNIDAD Y ENFERMERAS RESIDENTES EN
TARRAGONA.

L'edifici ha sofert diferents modificacions al llarg d'aquets quasi 20 anys; la més
important és l'ocupació de l'Ambulatori (avui CAP TARRAGONÈS) de les plantes que
corresponien a les habitacions de l'internat de l'Escola quan aquest es va anul·lar.

Al llarg d'aquests anys de vida d'escola universitària (gener 82) s'ha fet palesa,
cada vegada més, la necessitat d'espai tenint en compte l'ús reat. Aquesta
necessitat es va concretar en el moment de la integració de l'Escola a la Universitat
de Barcelona en la firma del Conveni corresponent (31 de maig de 1991), tal com
consta a la pàgina 3, annex B.

Descripció del centre:

El centre és un edifici de sis plantes i soterrani amb una distribució rectangular, un
ascensor i escales a la part SE i una escala d'incendis a la cara NE.

Soterrani: Aquesta planta està compartida entre el CAP Tarragonès, l'Hosprtal Joan
XXIII i l'Escola. Hi estan ubicades les sales de màquines de l'edifici, els magatzems
i el bar.
Planta baixa: Compartida entre el CAP Tarragonès i l'Escola. És la planta d'entrada i
sortida de l'edifici i té tres portes a l'exterior.
CAP Tarragonès: Consergeria i Servei de Radiologia.
Escola: Secretaria, Direcció, Biblioteca, Sala de Professors, Lavabos i Vestuaris
Professorat, Saló d'Actes i Annex on hi ha la Sala de Juntes i dos Seminaris, Servei
de Fotocopiadora, Consergeria i magatzem de Consergeria i de neteja.
Planta 1a: íntegrament de l'Escola.
Aula d'Informàtica, aules 1, 2 i 3, dues sales demostracions i 1 lavabo d'alumnes i 1
de professors.
Planta 2a. 3a í 5a: Ocupat pel CAP Tarragonès amb instal·lacions reconvertides per
al seu funcionament.
Planta 4a: Sala d'estudis i CAP Tarragonès.
Planta 6a: Compartida amb la comunitat de religioses. Dos seminaris, lavabo.



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial núm. 7 - gener de 1994 12

Limitacions del centre per falta d'espai:

La manca d'espai limita el funcionament de l'Escola de forma global i permanent en
totes les seves activitats.
A la sala de professors no es pot treballar perquè hi ha 43 professors es un espai de
154 m2 sense separacions.
Cada dia es fa més difícil compartir el saló d'actes amb les activitats de l'Escola i les
programades per l'Hospital.
Com que no hi ha Sala d'Àudio-visuals, qualsevol activitat s'ha de programar amb un
curs acadèmic d'antelació.
En tenir un bar tan petit i ser tan lluny del centre de la ciutat, els alumnes han de
menjar a la sala d'estudis.
Una limitació molt important que no té relació directa amb els metres disponibles,
però sí amb el fet de compartir l'edifici amb l'únic centre ambulatori d'especialitats a
Tarragona, és la quantitat de persones que diàriament entren i surten de l'edifici i
passen, sense voler o volent, a les dependències de l'Escola. Això obliga els bidells
a anar tot el dia amb les claus amunt i avall, obrint i tancant.

Necessitats actuals i futures:

En l'actualitat l'Escola disposa de 1964'4 m2 que requereixen una remodelado. No
obstant aquesta remodelació, els espais continuen essent insuficients per al
correcte funcionament de l'Escola, sobretot si es preveu la futura ampliació de
l'ensenyament d'Infermeria en un 2n cicle i/o la impartido d'especialitats, a més dels
cursos de postgrau i d'extensió universitària.
Els espais necessaris, considerant la situació actual i les previsions, serien:

Despatxos professorat.
Despatxos per a l'equip directiu: 1 despatx per a la Directora, 1 despatx per a la
vice-directora, 1 despatx per a la secretaria de l'Escola, 1 despatx per al director
1 1 per al secretari del Departament. En l'actualitat aquestes persones estan
compartint dos despatxos, amb tot el que això representa: amuntegament,
manca d'intimitat per atendre els professors, alumnes i visites.
4 aules amb capacitat de 90-100 alumnes. També són necessàries aules amb
capacitat per a 30-35 alumnes, que poden destinar-se a optatives i/o
especialitats.
Biblioteca de mides suficients per poder atendre les necessitats dels
professors, alumnes i professionals (document adjunt).
Centraleta telefònica i xarxa interna de telèfons.
2 sales de reunions per a professors.
1 sala per atendre alumnes.

4. ASPECTES ECONÒMICS:

A. Despeses de personal

Professorat:

Aquest càlculs s'han fet comptant el cost individual per categories en pessetes de
1992:
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Plantilla actual:

15 TEU
18 ASS B
10 ASS A
TRIENNIS 14 TEU
TOTAL

3.660.950
850.272
425.136

54.914.250
15.304.896
4.251.360

74.470.506

Plantilla proposada:

5TU
15 TEU
21 ass
10 AJ
TOTAL

4.299.614
3.660.950

850.272
2.274.811

21.498.070
54.914.250
17.855.712
22.748.110

117.016.142

Personal d'administració í serveis:

Els càlculs fets per a tota la plantilla de personal d'administració i serveis suposa un
total de 37.428.326PTA.

Òrgans de govern:

DIRECTOR DE L'ESCOLA
VICE-DIRECTOR DE L'ESCOLA
SECRETARI DE L'ESCOLA
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT
SECRETARI DEL DEPARTAMENT
TOTAL

760.848
410.508
410.508
550.548
295.908

2.428.320

El resum de les despeses de personal serà:

Total personal docent
Total PAS
Total càrrecs de govern
TOTAL

117.016.142
37.428.326

2.428.320
156.872.788

B. Despeses de funcionament (Capítol II)

D'acord amb els barems establerts, es calculen en un 30% dels costos totals de
personal (156.872.788) i, per tant, corresponen a 47.061.836 PTA

Quant a activitat docent, es parteix d'un pressupost de 1992 de 5.200.000 PTA
repartits en subconceptes. Veient les despeses realitzades en l'últim any i les
necessitats reals, considerem necessari un augment del pressupost, que es
distribuirà en els següents subconceptes:
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Manteniment i utillatge
Manteniment edifici
Material ordinari
Publicacions
Fotocòpies
Divers material fungible
Altres subministraments
Telèfon
Despeses de representació
Conferències
Despeses especials docents
TOTAL

100.000
800.000

1.400.000
800.000
400.000
400.000
300.000
500.000
200.000
500.000

1.000.000
6.400.000

En relació al Conveni Mixt ICS-Universitat, cal determinar les despeses que
suposen:

-Llum
-Calefacció
-Neteja

-Aigua
-Telèfon
-Seguretat

ANNEXA

PLANTILLA ENSENYAMENT INFERMERIA

Alumnes entrada
Alumnes totals

Distribució

Grups teoria
Grup pract. lab./camo
Grups pràctiques hospital

TRONCALSIr

TRONCALS2n

TRONCALSSr

OBLIGATÒRIES

OPTATIVES 1 r

75
263

1r
118

1
6
6

Total

64.5

60

63

3

3

2n
79

1
4
8

Teoria

47

24

23.5

0.5

1

3r
66

1
3
7

Lab/Camp

12

9.5

14.5

2.5

2

Hospital

5.5

26.5

25

Car. Doc

152

274

242

15.5

13

EJC
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OPTATIVES 2n

OPTATIVES 3r

10.5

7.5

T.U.
6

4

4.5

TEU
19

6.5

3

ASS.
6

TOTAL
AJ.
10

30

13.5

740 32.4

ANNEX B

A Barcelona, a trenta-u de maig de mil nou-cents noranta-u.

D'una part, el senyor Joaquim Tosas i Mir, director del Servei Català de la Salut, i el
senyor Francesc Pomes i Abella, director general de l'Institut Català de la Salut en
funcions, i

de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Josep Bricall i Massip, rector de la
Universitat de Barcelona.

ACTUEN:

El primer, en nom i representació del Servei Català de la Salut, de conformitat amb
les facultats que li atorga l'article 17.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació
sanitària de Catalunya.

El segon, en nom i representació de l'Institut Català de la Salut, fent ús de les
atribucions que li confereix el Decret 39/1991, de 4 de març, en relació amb l'article 3
del Decret 436/1983, de 6 d'octubre, en la seva redacció donada pel Decret
141/1989, de 30 de maig.

El tercer, en nom i representació de la Universitat de Barcelona, segons preveu
l'article 77 dels seus Estatuts, aprovats en virtut del Decret 217/1985, d'1 de juliol.

MANIFESTEN:

Que existeix voluntat per part de les institucions signants del present conveni de
procedir a la integració de l'Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital Joan
XXIII, de Tarragona, a la Universitat de Barcelona, Divisió VII, Centres Universitaris
del Camp de Tarragona.

Que la integració requereix un procés dilatat en el temps segons el procediment
legal vigent establert a la Llei de reforma universitària i a l'article dels Estatuts de la
Universitat de Barcelona.

Que, per tal d'anar avançant en aquesta integració i per articular aquest període
transitori, la Universitat ha de disposar, entre d'altres condicions, dels espais
necessaris a l'efecte.
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En conseqüència, i atenent l'esperit de col·laboració que ha de presidir les relacions
entre les Administracions públiques, les parts sotasignants acorden l'atorgament
del present conveni de col·laboració, de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES:

Primera

Segona

Tercera

Quarta

L'Institut Català de la Salut (en endavant, cèdent) cedeix en ús a la
Universitat de Barcelona (en endavant cessionari) part dels locals
compresos en l'edifici conegut com a "Escola Universitària
d'Infermeria" de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, per a la ubicació
de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Divisió VII, Centres
Universitaris del Camp de Tarragona.
La descripció, superfície, emplaçament i estat actual dels locals i
instal·lacions objecte de cessió es detallen en document annex.

La Universitat de Barcelona prendrà possessió dels locals i
instal·lacions cedits de conformitat amb el calendari següent:

soterrani (69 m2)
planta baixa (896,59 m2)
plantai a (698,45 m2)
planta 2a (698,45 m2)
planta 3a (698,45 m2)

1 de juny de 1991
1 de juny de 1991
1 de juny de 1991
31 de desembre de 1991
31 de desembre de 1991

En tot cas, la presa de possessió dels locals i instal·lacions cedits
tindrà lloc en el moment de la integració efectiva de l'Escola
Universitària d'Infermeria de l'Hospital "Joan XXIII" de Tarragona, en
la Universitat de Barcelona, si aquesta es produís amb anterioritat als
venciments fixats anteriorment.
Nogensmenys, si la integració no es portés a terme en el termini d'un
any a comptar des de l'atorgament del present conveni, la Comissió
Mixta a què es refereix la clàusula divuitena resoldrà el que sigui més
procedent.

El cèdent garantirà al cessionari en tot moment l'accés als locals i
instal·lacions cedits per tal de portar a terme les activitats pròpies de
l'Escola Universitària d'Infermeria de la Divisió VII, Centres
Universitaris del Camp de Tarragona.

La present cessió d'ús s'estableix per un termini de trenta anys,
comptadors des de la signatura d'aquest conveni. Podrà ser
prorrogat per acord exprés d'ambdues parts, de conformitat amb la
legislació vigent.

Cinquena El cessionari tindrà dret a percebre tots els fruits que resultin dels
béns cedits.
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Sisena El cessionari tindrà dret a gaudir de l'augment que rebin per accessió
els béns cedits, de les servituds que tinguin al seu favor i, en general,
de tots els beneficis inherents a aquests.

Setena El cessionari podrà utilitzar els locals i instal·lacions objecte de
cessió sempre que els destini en tot moment al compliment de les
finalitats pròpies del present conveni, per la qual cosa podrà
constituir i formalitzar vàlidament aquells contractes o negocis
jurídics que siguin necessaris per al normal compliment de les seves
finalitats i, en especial, la gestió dels serveis de bar, restauració,
fotocòpies i altres serveis per a la comunitat universitària, sempre
amb la prèvia autorització del cèdent, que haurà d'instrumentar per
escrit. Tanmateix, no podrà fer cap acte de disposició sobre els
locals i instal·lacions, ni gravar-los de cap manera, ni realitzar
vàlidament cap mena de contracte o negoci jurídic respecte
d'aquests, ni cedir-los en favor d'un tercer, sense perjudici de la
responsabilitat que se'n pogués derivar en cas contrari.

Vuitena La cessió que s'estableix pel present conveni ho és a títol gratuït.
Nogensmenys, aniran a càrrec del cessionari les despeses de
manteniment, conservació i neteja dels locals i instal·lacions que en
constitueixen l'objecte, a mesura que es produeixi l'efectiva presa de
possessió. Així mateix, aniran a càrrec del cessionari les despeses
derivades dels consums d'aigua, gas, electricitat, telèfon i els
restants serveis.

Novena En el període transitori, mentre el cessionari no hagi pres possessió
efectiva de la totalitat dels locals i instal·lacions objecte de cessió i
no estiguin establerts els elements de valoració objectiva dels
consums, s'establirà de mutu acord la quantitat que el cessionari
abonarà al cèdent per aquests conceptes corresponents als locals ja
cedits, així com l'accés als mecanismes de control dels consums.

Desena El cèdent, a través de les persones que faculti a tal efecte, podrà
realitzar les inspeccions que consideri oportunes en relació amb el
desenvolupament de les obres de condicionament, al grau de
manteniment i conservació dels locals i instal·lacions cedits i, en
general, al compliment de les previsions contingudes en aquest
conveni.

Onzena Els impostos, taxes i contribucions especials que recaiguin sobre els
béns cedits i els seus fruits aniran a càrrec del cessionari, llevat dels
que gravin exclusivament la propietat.

Dotzena El cessionari respon de tots els danys i perjudicis que puguin
esdevenir-se com a conseqüència o amb ocasió del
desenvolupament de les activitats objecte del present conveni. A
l'objecte de fer front a les possibles responsabilitats que es puguin
derivar per aquest concepte, el cessionari subscriurà la corresponent
pòlissa d'assegurança contra incendis i de responsabilitat civil pel
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que fa als locals i instal·lacions cedits, a mesura que entri en
possessió d'aquests.

Tretzena El cessionari estarà obligat a fer les reparacions ordinàries que
requereixin els béns de cessió.
Es consideraran ordinàries aquelles reparacions que exigeixin els
deterioraments o desperfectes que procedeixin de l'ús natural de les
coses i siguin indispensables per a la seva conservació.
Si el cessionari no realitza les esmentades reparacions després
d'haver estat requerit pel cèdent, aquest podrà executar-les per si
mateix i a càrrec d'aquell, podent repercutir l'interès legal.

Catorzena El cessionari estarà obligat a fer les reparacions extraordinàries que
requereixin els béns objecte de cessió.
En cas que les esmentades reparacions siguin indispensables per a
la subsistència de l'immoble cedit, el cessionari tindrà dret a exigir del
cèdent, en extingir-se aquesta cessió, l'augment de valor que
experimenti la finca com a conseqüència de les indicades
reparacions.
Si el cessionari no realitza les reparacions extraordinàries que
calguin, malgrat haver estat requerit pel cèdent a tal efecte, pot
aquest portar-les a terme, en el qual cas el cèdent tindrà dret a exigir
del cessionari l'interès legal de la quantitat invertida en les referides
reparacions mentre duri la cessió.

Quinzena El cèdent podrà realitzar en els espais cedits aquelles obres i millores
que consideri convenients. En tot cas, però, haurà de posar aquesta
circumstància en coneixement del cessionari amb la deguda
antelació, a l'objecte que es puguin adoptar les mesures adients per
tal de no pertorbar el normal funcionament de les activitats de
l'Escola.

Setzena En cas que, per causa de danys produïts als espais no cedits de
l'Hospital Joan XXIII, en resultin perjudicades les activitats docents
dutes a terme pel cessionari, la Comissió Mixta a què es refereix la
clàusula divuitena ha d'adoptar les mesures oportunes per tal d'evitar
aquells perjudicis.

Dissetena El cessionari està obligat a posar en coneixement del cèdent
qualsevol acte d'un tercer, de què tingui notícia, que pugui lesionar
els béns objecte de cessió, havent de respondre dels deterioraments
causats en aquest com si haguessin estat ocasionats per culpa
seva, si no ho fes així.

Divuitena Per tal de portar a terme el seguiment d'aquest conveni i resoldre les
qüestions incidentals que es plantegin durant la seva vigència, es
crea una Comissió Mixta, de caràcter paritari, que tindrà la
composició següent: el gerent de la Regió Sanitària de Tarragona; el
president de la Divisió VII, Centres Universitaris del Camp de
Tarragona; quatre vocals designats pel director del Servei Català de
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Dinovena

la Salut, i quatre més designats pel rector de la Universitat de
Barcelona.
La Presidència de la Comissió Mixta recaurà alternativament en el
president de la Divisió VII, Centres Universitaris del Camp de
Tarragona, i en el gerent de la Regió Sanitària de Tarragona, per
períodes d'un any. La primera Presidència serà ocupada pel president
de la Divisió VII.

La cessió d'ús a què es refereix el present conveni s'extingirà pel
transcurs del termini previst a la clàusula quarta, i fins i tot abans del
seu venciment per qualsevol de les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.
b) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de

desenvolupar les activitats que en constitueixen l'objecte.
c) Per incompliment manifest de les seves clàusules.
d) Per renúncia expressa del cessionari.
e) Per la no utilització dels locals i instal·lacions cedits per un

termini superior a sis mesos.
f) Per disposar el cessionari d'altres locals o instal·lacions

suficients per al desenvolupament de les activitats objecte del
conveni.

g) Per necessitar el cèdent els locals i instal·lacions cedits en ús a
l'empara d'aquest conveni als efectes del desenvolupament
d'activitats administratives, assistencials, docents o
d'investigació pròpies de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona, o la
seva regió sanitària, en el qual cas ambdues parts fixaran de
mutu acord el termini en què es procedirà a la retrocessió i les
compensacions que s'escaiguin, escoltada la Comissió Mixta a
què es refereix la clàusula divuitena.

Vintena En extingir-se aquesta cessió d'ús, el cessionari estarà obligat a
restituir els béns cedits en bon estat d'ús i conservació, o a
substituir-los o entregar un tant de la mateixa quantitat i qualitat, si
s'haguessin perdut per qualsevol causa, i a indemnitzar el cèdent pel
deteriorament o la pèrdua dels esmentats béns, si aquests haguessin
esdevingut per causa dolosa o culposa. Tanmateix, el cessionari
podrà compensar els desperfectes dels béns amb les millores
introduïdes en aquests.

Vint-i-unena Igualment, les obres i instal·lacions fixes i permanents que el
cessionari hagi realitzat en aquells béns acreixeran el cèdent sense
que correspongui cap indemnització per aquest concepte.
Tanmateix, el cessionari no podrà realitzar obres o introduir millores
sense la prèvia autorització del cèdent, que, en tot cas,
s'instrumentarà per escrit.

Vint-i-dosena De conformitat amb el que estableix l'article 48.5, apartat A, del Reial
Decret Legislatiu 3050/1980, de 30 de desembre, la constitució
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d'aquesta cessió d'ús estarà exempta de l'Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals.

I en prova de conformitat, s'estén i se signa el present conveni, per triplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Joaquim Tosas i Mir Xavier Pomes i Abella
Director del Servei Català de la Salut Director General e.f. de l'Institut Català de la Salut

Josep Bricall i Masip
Rector de la Universitat de Barcelona

ACORD 3/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aproven els cursos de
postgrau i els programes de doctorat per al curs 1993-94

S'acorda aprovar els cursos de postgrau i els programes de doctorat per al
curs 1993-94, que figuren com a annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ANNEX
RELACIÓ DE CURSOS DE POSTGRAU l PROGRAMES

DE DOCTORAT CURS 1993-94

Cursos de postgrau:

-Màster en Psiquiatria del Sector
-Gestió d'Empreses Turístiques
-Dret Públic de Catalunya
-Postgrau en Direcció i Gestió de Serveis Personals/Benestar Social
-Estudis Africans
-Primer Curs de Biotecnologia
-Determinación Práctica de Incertidumbre y Trazabilídad en el Análisis
Químico
-Mercats i Productes Financers
-Curs d'Iniciació a l'Expressió Corporal, Plàstica i Tècniques
Psicodramàtiques
-Curs d'Extensió Universitària de Cuidador Psiquiàtric I
-Curs d'Extensió Universitària de Cuidador Psiquiàtric II
-Agents de Salut Primària
-Educació Ambiental (ICE)

Programes de Doctorat:

-Bioquímica Industrial
-Química
-Enginyeria Química
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-Enginyeria Informàtica
-Metodologia de la Investigació Biomèdica
-Dret de Catalunya
-Innovació Curricular
-Teoria de la Literatura i Mètodes de Crítica
-Lèxic i Diccionaris

ACORD 4/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la convalidado global
dels estudis d'Enologia

S'acorda aprovar la convalidado global dels estudis d'Enologia, que figura
com a annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ANNEX
PROPOSTA DE PROCEDIMENT DE CONVALIDACIÓ GLOBAL

DELS ESTUDIS D'ENOLOGIA

Antecedents:

El Pla d'estudis de l'Escola d'Enologia, aprovat per la Junta de Govern de la
Universitat de Barcelona (4/7/1988), preveu la convalidació global d'estudis als
professionals del sector. En iniciar els tràmits per establir el procediment de
convalidació va ser creada la Universitat Rovira i Virgili, a la qual va ser transferida
l'Escola d'Enologia.
L'Escola d'Enologia considera que la convalidació global d'estudis és una eina
bàsica per a la regularització i homogeneïtzació de la situació acadèmica dels
professionals del sector vitivinícola, així com un mecanisme adequat per a la seva
consolidació dins el sector.
Per aquests motius acorda sol·licitar a la Comissió Gestora de la Universitat Rovira i
Virgili:

-L'inici del procés de convalidació global d'estudis
-El nomenament d'una Comissió Específica d'Avaluació
-L'aprovació de la normativa de convalidació

NORMATIVA DE CONVALIDACIÓ

1 - Condicions generals:

Per fer efectiva la convalidació dels estudis d'Enologia s'estableixen dues
condicions indispensables comunes a tots els casos que puguin plantejar-se:

a) Cal que els sol·licitants compleixin les exigències generals de la legislació vigent
per a l'accés a la universitat, en el sentit de tenir aprovades les proves de
selectivitat, COU, FP (II) o els exàmens per a més grans de 25 anys.
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b) Aquesta condició prèvia d'accés a la universitat haurà de complir-se amb data
anterior al primer d'octubre de 1988, data d'inici de l'activitat acadèmica de
l'Escola.

2- Condicions particulars:

En funció de la titulació acadèmica dels sol·licitants, s'estableixen dos tipus de
convalidació d'estudis:

—Cas dels candidats amb titulació universitària

S'atorgarà la convalidació global dels estudis d'Enologia als professionals del
sector amb titulació universitària adequada (llicenciats en Biologia, Farmàcia i
Química, Enginyers Industrials i Agrònoms, Enginyers Tècnics Agrícoles o
equivalents), amb una experiència tècnica contrastada en empreses vitivinícoles
no inferior a cinc anys i anterior al primer d'octubre de 1988 que obtinguin un
informe favorable de la Comissió Específica d'Avaluació.

-Cas dels candidats sense titulació universitària

S'atorgarà la convalidació global dels estudis d'Enologia als professionals del
sector sense titulació universitària, amb una experiència tècnica contrastada en
empreses vitivinícoles no inferior a cinc anys i anterior al primer d'octubre de 1988,
que obtinguin un informe favorable de la Comissió Específica d'Avaluació i que
aprovin un examen global realitzat "ad hoc" per tal de garantir un coneixement
científico-tècnic adequat.

3- Comissió Específica d'Avaluació:

L'avaluació de la titulació dels candidats i de la seva experiència en el sector viti-
vinícola serà efectuada per una Comissió Específica d'Avaluació, nomenada per la
Comissió Gestora a proposta de la Junta de l'Escola d'Enologia.

Els criteris d'avaluació mínims a considerar seran les funcions exercides en
empreses vitivinícoles, la durada d'aquestes, les publicacions científico-tècniques,
l'assistència i/o impartido de cursos de reciclatge, així com els mèrits addicionals
que la Comissió consideri oportuns.

La Comissió Avaluadora estarà formada per cinc membres:

El president de la Comissió Acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili o persona
en qui delegui.
Un professor nomenat pel president de la Comissió Gestora.
El director de l'Escola d'Enologia.
Dos professors proposats per la Junta de l'Escola d'Enologia.

4- Procediment acadèmic i administratiu:

El procediment per a la convalidado global d'estudis seguirà el següent calendari:
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-Presentació de sol·licituds de convalidado:

Abans del 30 d'agost de 1993 es procedirà a l'obertura de l'expedient de
convalidació i al pagament de les taxes corresponents, amb la presentació dels
següents documents:

Instància adreçada al president de la Comissió Gestora
Currículum acadèmic i professional
Certificació acadèmica dels estudis realitzats
Certificació empresarial de les funcions exercides
Acreditado documental de tots els mèrits al·legats

--Resolució de la Comissió Específica d'Avaluació:

Abans del 30 de novembre de 1993 es farà pública la resolució de la Comissió.

--Examen global:

Abans del 30 d'abril de 1994 es realitzarà l'examen global, en la data que fixarà
oportunament la Junta de l'Escola d'Enologia, la qual nomenarà una comissió de
professors per a l'avaluació de l'examen.

Tarragona, 20 d'abril de 1993

ACORD 5/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la Memòria de les
activitats desenvolupades pel Servei de Llengua Catalana.

S'acorda aprovar la Memòria de les activitats desenvolupades pel Servei de
Llengua Catalana, que figura com a annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ANNEX*

El Servei de Llengua Catalana de la DRV s'havia proposat per al 1992-93, el seu
segon curs d'existència, els objectius d'augmentar els serveis prestats i millorar la
infraestructura. Per bé que no totes les actuacions previstes s'han pogut dur a
terme, els objectius s'han assolit. L'apartat d'infraestructures, però, continua sent
la ventafocs del Servei de Llengua. A continuació farem una valoració de l'actuació
d'aquest curs.

Atès l'ajornament en la publicació del present número, la memòria del Servei de
Llengua Catalana de la U R V aprovada per la Comissió Gestora ha estat actualitzada
a 30 de setembre de 1993.
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1. AUGMENTAR ELS SERVEIS PRESTATS

Àrea d'Assessorament i Documentació

La funció d'aquesta àrea és resoldre les consultes lingüístiques i terminologiques
dels usuaris, i també satisfer els encàrrecs de correcció i traducció (de l'espanyol al
català) de textos. El treball sobre els documents tant es pot fer sobre paper com en
suport magnètic; quant a les consultes, es pot utilitzar el telèfon, el fax, el correu
intern o la visita personal al Servei.
Els usuaris d'aquesta àrea són el professorat, l'alumnat i el PAS: quan els textos
són oficials, el servei és gratuït, i quan són de caràcter personal, es cobra per sota
del preu de mercat. Per als usuaris de fora de la Universitat -per a qui també està
obert el Servei- el cobrament és l'habitual del mercat.
D'altra banda, aquesta àrea també té la funció de gestionar el material bibliogràfic de
l'SLC.

Augmentar el nombre d'usuaris

Aquest objectiu específic s'ha assolit amb escreix durant aquest curs. L'ús del
servei d'assessorament ha experimentat un salt espectacular i ha passat, per posar
un exemple, dels 436 fulls corregits al 1991 -92 als 5.001 d'aquest curs.
A continuació exposem les quantitats exactes de fulls corregits i traduïts, i també
del nombre de consultes, la majoria per via telefònica.

Traducció Correcció Consultes
Octubre 92 6 20 O
Novembre 92 14 115 7
Desembre 92 2 455 13
Gener 93 O 183 16
Febrer 93 6 815 31
Març 93 23 447 25
Abril 93 2 395 11
Maig 93 17 581 12
Juny 93 10 761 15
Juliol 93 12 950 10
Agost 9 3 0 0 0
Setembre 93 7 279 3
Total 99 5.001 143

L'avenç respecte del curs anterior es pot apreciar en el quadre següent:

Traducció Correcció Consultes
1991-92 99 436 34
1992-93 99 5.001 143

La distribució segons el tipus de document és la següent:

Publicacions institucionals 2.453
Documents administratius 750
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Material d'investigació 618
Material docent 567
Normatives i convenis 366
Textos d'estudiants 247

La distribució segons la procedència del document és aquesta:

Òrgans de govern 621

Comissió Gestora 487
Deganats 106
Consell Econòmic 28

Personal d'adm. i serveis 2.480

Servei de Gestió Acadèmica 976
ICE 280
Gabinet de Promoció 196
Secretaria òrgans de govern 158
Gabinet de Premsa 82
Servei d'Economia 66
EIM 44
Secretaries centres 43
Servei de Personal 38
Servei d'Esports 34
Assessoria Informàtica 18
Centre de Càlcul 8
Consergeria 2
Altres 17

Personal docent 1.790

Geografia i Història 440
ETSE 314
Pedagogia i Psicologia 264
Químiques 203
Medicina 201
Filologia 83
Relacions Laborals 74
Dret 59
Escola de Mestres 59
Infermeria 47
Enologia 29
Empresarials 17

Estudiants 110

La distribució de les consultes lingüístiques segons la procedència és la següent:

Secretaria centres 39
Secretaria Òrgans de Govern 24
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Gabinet de Premsa 21
Servei de Gestió Acadèmica 17
Estudiants 13
Gerència 6
Gabinet de Promoció 6
Servei d'Economia 4
Servei de Personal 4
Particulars 4
Personal docent 3
Consergeria 2

I, finalment, la distribució segons el tipus de consulta és aquesta:

Consultes lingüístiques

Morfologia 35
Ortografia 29
Lèxic 22
Convencions gràfiques 18
Expressió 14

Consultes terminologiques

Dret. Administració pública 10
Economia. Administració 4
Educació. Psicologia. Treball Social 4
Hist, i geogr. Filosofia. Filologia 4
Informàtica. Electrònica 3

Millorar la gestió del servei d'assessorament

Aquest objectiu específic ha estat assolit mitjançant l'elaboració d'unes fitxes de
consulta i de correcció i traducció que han servit, d'una banda, per portar un control
rigorós d'aquestes tasques i, d'una altra, per recollir dades sobre els dubtes
lingüístics més usuals amb vista a un futur document de suport per al PAS.
Una altra acció per millorar aquesta gestió ha estat la preparació d'una borsa de
correctors que aquest curs 1993-94 organitzarà el Servei, per tal d'agilitar la
creixent demanda d'assessorament. Aquest serà un pas important per oferir un bon
servei a possibles clients de l'exterior de la Universitat.

Millorar les proves de competència per a Filologia Catalana

L'SLC elabora i avalua les proves de coneixements de llengua per als estudiants de
Filologia Catalana amb problemes de competència lingüística. Aquestes proves han
de ser superades pels alumnes si volen aprovar les assignatures de la llicenciatura.
Atesa la importància de l'examen, el Servei n'ha replantejat l'estructura i el barem.
En aquest curs hi ha hagut tres convocatòries (al febrer, al juny i al setembre), amb
un total de 15 presentats i 9 aprovats.
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Consolidar la gestió bibliogràfica

Durant el curs 1992-93 s'ha continuat adquirint -per donació o per compra- l'obra
terminológica necessària per al funcionament del Servei (annex 1). Les actuacions
previstes per tal de millorar la gestió bibliogràfica no s'han pogut realitzar, tant pels
dèficits estructurals del Servei com per la impossibilitat de dedicació per part del
tècnic.

Àrea de Formació i Dinamització

La tasca d'aquesta àrea consisteix, d'una banda, a organitzar cursos generals i
específics de llengua catalana o de llenguatge especialitzat, adreçats al
professorat, l'alumnat i el PAS, i, de l'altra, a fer un seguiment periòdic de la situació
sociolingüística i a dinamitzar l'ús habitual del català a la Universitat en tots els
àmbits.

Ampliar l'oferta de cursos generals

L'SLC ha volgut atendre la demanda creixent de formació en llengua catalana dins i
fora de la Universitat i, en conseqüència, ha ampliat el ventall de cursos generals de
nivells. A més d'augmentar la quantitat de grups, també s'ha iniciat l'experiència de
l'oferta formativa a l'estiu i dels cursos a Reus.
Durant l'any acadèmic 1992-1993 s'han organitzat un total de 22 cursos (13 a
l'hivern i 9 a l'estiu), que han aplegat la quantitat de 500 alumnes. Aquestes xifres
contrasten altre cop amb les del curs passat, de 7 cursos i 126 alumnes, i marquen
clarament el salt quantitatiu que ha experimentat l'oferta formativa del Servei i el
considerable avenç en la projecció externa de la Universitat.

hivern estiu total

Alumnes interns 178 106 284
Alumnes externs 127 89 216

Total 305 195 500

hivern estiu total

Nivell A 20 14 34
Nivell B 48 37 85
NivelIC 85 105 190
Nivell C (Reus) 24 15 39
Nivell D 30 24 54
PAS 77 O 77
Normativa 21 O 21

Presentats Aprovats

Nivell A 15 15
Nivell B 86 40
NivelIC 246 114
Nivell D 70 12

Total 417 181
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Millorar la qualitat lingüística del PAS

L'SLC està convençut que la qualitat dels documents que produeix la Universitat
influeix considerablement en el prestigi de la institució. En aquest sentit, no és
suficient que el Servei ofereixi un servei d'assessorament que corregeixi textos i
resolgui consultes, sinó que sobretot s'ha de treballar en el camp de la formació i del
proveïment de material de suport per al personal. A aquest objectiu ha respost
l'organització de cursos de català per al PAS, dins l'horari laboral, en el marc de les
activitats formatives. S'han realitzat un total de 4 cursos (un B, un C1, un C2 i un C a
Reus), als quals han assistit 77 persones.

Analitzar i publicar les dades sociolingüístiques sobre el professorat i l'alumnat de la
URV

Una de les funcions de l'SLC és recollir periòdicament informació sobre el
coneixement i l'ús de la llengua catalana a la URV. Això, juntament amb l'objectiu de
conèixer la situació sociolingüística de partida de la Universitat, fou el que motivà la
realització, al març de 1992, d'una enquesta al professorat i l'alumnat universitaris.
Durant aquest curs s'ha fet una primera anàlisi de l'enquesta, que s'ha traduït en la
presentació d'una ponència a les I Jornades sobre Llengua a Tarragona (annex 2), a
càrrec del professor de la URV Pere Navarro i del tècnic del Servei. Aquest treball ha
sortit publicat recentment dins el llibre que recull totes les ponències de les
Jornades.
Amb tot, la intenció primera del Servei -fer una anàlisi completa i una publicació
posterior- no s'ha pogut dur a terme perquè la tasca d'assessorament i
d'organització de cursos, principalment, ho ha impossibilitat.

Preparar el seguiment anual de la situació del català a través de les matriculacions
dels estudiants

Durant el setembre del 1993 es va preparar una enquesta sociolingüística per
incloure-la a les matrícules dels estudiants de la URV del curs 1993-94 (annex 3).

2. MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA

Organigrama

L'estructura del Servei de Llengua Catalana de la Universitat Rovira i Virgili durant el
curs 1992-1993 ha estat la següent:
Direcció

Jordi GINEBRA SERRABOU

Àrees
Àrea d'Assessorament i Documentació
Àrea de Formació i Dinamització
Jordi de BOFARULL BERTRAN

Secretaria administrativa
Victòria CARDONA TEGEN
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Col·laboradors (professorat)
Magda ALBERICH FORNS
Jaume AYMÍ ESCOLÀ
Marcel BANÚS BANÚS
Empar BOFARULL BERTRAN
Agustí CLUA FERRÉ
M. Reina FORÈS GOMIS
Isabel GASCÓ PARRA
Carme MONEGAL MIRAMBELL
Anna MONTSERRAT CIURANA
Teresa MORALES TASIAS
Carme ORIOL CARAZO
Miquel Angel PRADILLA CARDONA
Teresa RULL FERRÉ
Maribel SÁNCHEZ VILLANUEVA

Recursos i infraestructura

El Servei de Llengua ha disposat, durant aquest curs, d'un espai propi, a diferència
del 1991-1992, que ocupava el Seminari de Filologia Catalana. Una petita oficina
oberta (una sala de la Secretaria de Lletres) ha encabit la biblioteca del Servei i les
taules de treball del tècnic i la secretària. No cal dir que aquest lloc ha resultat del tot
insuficient, ja que un petit espai ha hagut de servir per atendre el públic i
desenvolupar-hi tasques tècniques i de secretaria.

ANNEX 1

Àrea A: Història i geografia. Filosofia. Filologia

ALMIRALL, J.L. et al.
Vocabulari d'història de Catalunya. Del segle IX al XVIII (1714)
Barcelona: ICE. UAB, 1984

CUCURELLA, SANTIAGO
Iniciació al vocabulari de la geografia
1 a ed ició
Barcelona: Telstar Distrimapas, 1990

HERNÁNDEZ, F.
La llengua catalana a Tarragona: Coneixement i ús
Barcelona: Columna, 1992

MOREU-REY
Antroponimia. Història dels nostres prénoms, cognoms i renoms.
Barcelona: UB, 1991

Àrea B: Educació. Psicologia. Treball social

DDAA
Vocabulari Arimany castellà/català de termes d'educació general bàsica i BUP
Barcelona: Miquel Arimany, 1985



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial núm. 7 - gener de 1994 3 O

Àrea C: Química. Física. Matemàtica

ABRIL, I
Laboratori de física aplicada
Alacant: Universitat d'Alacant, 1992

ALSINA, C; et al.
Pesos, mides i mesures dels Països catalans
Barcelona: Curial, 1990

DE BLAS, M.; SERRASOLSES, J.
Diccionari d'energia solar
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1992

SÁNCHEZ, J.; RIVERA J.
Diccionari de meteorologia
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1992

SOLÀ, Pere
Petit vademécum d'alquímia química
Barcelona: Alta Fulla, 1986

Àrea D: Ciències de la salut

BADA, J.L
Aties mèdic de les malades tropicals
Barcelona: Iniversitat Autònoma de Barcelona, 1991

Àrea F: Informàtica. Electrònica

DE BLAS, M. et al.
Diccionari de robótica industrial
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1991

Àrea H: Economia. Administració

CAMPOS, M.A.
Vocabulari comercial
Alacant: Universitat d'Alacant, 1992

Pla General de Comptabilitat
Madrid: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Ministerio de Economía y Hacienda. Generalitat de Catalunya, 1992

Àrea J: Art. Esports. Turisme

Diccionari d'atletisme
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991
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Diccionari de basquetbol
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de beisbol
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de boxa
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de ciclisme
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari d'esgrima
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de futbol
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari general dels esports olímpics
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de gimnàstica
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari d'halterofília
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari d'handbol
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari d'hípica
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de judo
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de natació
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de lluita
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de taekwondo
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de tennis
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de tennis taula
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991
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Diccionari de tir amb arc
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de tir olímpic
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de pentatló modern
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de pilota
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de piragüisme
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de rem
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de vela
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari de voleibol
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991

Diccionari d'halterofília
Barcelona: Generalitat de Catalana, Cultura, 1992

Diccionari de submarinisme
Barcelona: Generalitat de Catalana, Cultura, 1992

Àrea K: Normativa i correcció

SLCUB
Criteris lingüístics, 2a edició revisada
Barelona: SLCUB, 1992

SLCUB
Proposta d'abreviatures, sigles i símbols, 2a edició revisada
Barcelona: SLCUB, 1992

SLCUB
Proposta de traducció de noms propis
Barcelona: SLCUB, 1991

MARVÀ, J.
Curs superior de gramàtica catalana
Barcelona: Barcino, 1988

MAS, H; VERDES, G.
De la paraula al text
Barcelona: Pausi, 1992



3 3 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial núm. 7 - gener de 1994

VALOR, E.
Temes de correcció lingüística, 1s edició
València: Eliseu Climent, 1983

Àrea M: Ensenyament de català

BISQUERRA, R; SARGATAL, A.
Proves objectives de llengua catalana
Barcelona: Laertes, 1992

MARVÀ, J.
Curs superior de gramàtica catalana
Barcelona: Barcino, 1988

MARVÀ, J.
Clau dels exercicis del curs superior de gramàtica catalana
Barcelona: Barcino, 1986

Àrea O: Universitat

GABINET DE LLENGUA CATALANA
El coneixement i l'ús del català per part de l'alumnat de la U AB. Curs 1991-1992
Barcelona: UAB, 1992

SLCLUB
La industria de la lengua. La lingüística computacional -Los trabajos del UMIST. La
traducción especializada y su técnica.
Barcelona: (J.C. SAGER) UB, 1992

Àrea Q: Diccionaris i lèxics generals

ARQUÉS, R
Diccionari català-italià
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992

BALLESTA, J.M.
Diccionari de gramàtica generativo-transformacional
Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 1991

BATLLE, L; HAENSCH, G.
Diccionari alemany-català
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992

BATLLE, L; HAENSCH, G.
Diccionari català-alemany
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992

FABRA, P
Gramàtica
Barcelona: Teide, 1991
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GIMENO, I.
El llibre dels refranys catalans
Barcelona: Cap Roig, 1989

SIERRA BRAVO, R.
Diccionario práctico de estadística
Madrid: Paraninfo, 1991

SMITH, C.
Collins diccionario español-inglés, inglés-español
Glasgow: Grijalbo, 1991

THOMAS, R (dir.)
Collins Cobuild. English Language Dictionary
London & Glasgow, 1992

Àrea R: Altres reculls lèxics

CASTELLANOS, R.; et al.
Diccionari del taller mecànic
Barcelona: Associació i Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, 1990

ANNEX 2
LA SITUACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Jordi de Bofarull Bertran Pere Navarro
Servei de Llengua de la Professor de Filologia catalana
Universitat Rovira i Virgili de la Universitat Rovira i Virgili

1. INTRODUCCIÓ

La ponència que tot seguit us exposarem sobre la situació de la llengua catalana a
la Universitat Rovira i Virgili es basa en els resultats d'una enquesta sociolingüística
duta a terme al març d'enguany pel Servei de Llengua Catalana de la Universitat
Rovira i Virgili (URV). Aquesta enquesta es va aplicar a tot el professorat i alumnat
dels centres que aleshores conformaven la Divisió VII de la Universitat de
Barcelona, actualment URV. En conseqüència, els centres de nova creació, que
han entrat en funcionament aquest curs 1992-1993, i els adscrits que enguany
s'han incorporat a la URV -això és, la Facultat de Dret, la Facultat d'Econòmiques i
l'Escola Universitària de Graduat Social- no han pogut ser inclosos en aquest
estudi.
L'enquesta recull informació sobre coneixements, ús i actituds respecte a la llengua
catalana, i l'anàlisi de les dades ha estat elaborada a través del programa informàtic
SPAD, amb l'assessorament del professor d'Estadística Vicenç Alcaraz, del
Departament d'Educació i Psicologia de la URV.
Som conscients que una exposició sistematitzada a través de percentatges
numèrics podria submergir el públic en una enorme mar de xifres que, en lloc de
donar una idea exacta de la situació sociolingüística a la Universitat, només
aconseguiria la immediata desconnexió de l'assistent més delerós d'informació. Per
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tant, hem optat per avançar-vos les conclusions que creiem més substancioses,
acompanyades d'alguns percentatges.
En relació al marge d'error que pot presentar sempre qualsevol enquesta, volem
aclarir tres punts:

1r No hem d'oblidar la coneguda relativitat a què se sotmet qualsevol tipus
d'enquesta, condicionada sempre per la subjectivitat de l'individu que la
contesta.
En el nostre cas, podria aparèixer el fenomen que la investigació social
anomena desig social, consistent en la modificació de la resposta per part de
l'enquestat amb la intenció de no causar una impressió desfavorable de si
mateix.

2n A diferència d'altres enquestes, que només escullen una mostra
representativa, aquesta té l'avantatge d'haver-se aplicat a la totalitat de la
població.

3r Convé advertir, però, que un 23% del professorat (és a dir, 91 d'un total de 395)
no s'ha enquestat per problemes de localització, la qual cosa podria comportar
una desviació difícil de concretar.

Un cop fetes aquestes advertències preliminars, us detallem l'esquema que
seguirem en la nostra ponència. En primer lloc, parlarem de la situació de la llengua
catalana entre el professorat a nivell de coneixements, usos i actituds; després
farem esment de les dades sobre l'alumnat, i, per acabar, exposarem unes
propostes de normalització lingüística en l'àmbit de la URV.

2. SITUACIÓ LINGÜÍSTICA EN EL PROFESSORAT

2.1 Competència

Les dades obtingudes a partir de les preguntes sobre coneixements de llengua
catalana demostren que gairebé la totalitat del professorat presenta una
competència passiva plena, tant en la comprensió oral com en l'escrita.
Amb relació a la competència activa, cal destacar l'alt percentatge de domini de la
llengua oral. El nivell més baix es dóna en l'expressió escrita, on l'ortografia apareix
com l'aspecte que planteja més dubtes a l'hora d'elaborar un text.
Els índexs de coneixements de llengua catalana no presenten el mateix nivell en
tots els centres. Així, les escoles universitàries d'Empresarials, d'Infermeria i de
Professorat d'EGB són, per aquest ordre, els tres centres on el nivell de
competència oral activa en català és més baix entre el professorat (52% a
Empresarials i 58% a les dues restants). En canvi, els índexs més elevats
apareixen a l'EU d'Enologia (91%) i a l'EU d'Informàtica (86%). En una zona
intermèdia situaríem les facultats de Químiques (69,5%), de Lletres (63%) i de
Medicina (61%).
Els percentatges de competència escrita activa, també en català, són, com hem dit
abans, proporcionalment més baixos que la competència oral. La seva distribució
per centres és la següent:

L'EU d'Empresarials (29,5%), l'EU d'Infermeria (33,5%) i la Facultat de Medicina
(39,5%) es troben al capdavall d'aquesta llista, i l'EU d'Enologia (73%) i l'EU
d'Informàtica (64,5%) se situen al nivell més alt. En una posició intermèdia es
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troben, aquest cop, Químiques (55%), Professorat d'EGB (53%) i Lletres
(50,5%).

2.2 Ús

Pel que fa a l'ús lingüístic en la docència impartida, el 65% dels professors fan les
classes en català i el 35% en espanyol. Si comparem aquests percentatges amb els
de llengua habitual, comprovem que hi ha un desajustament. Això és, que entre el
70,5% de professors que (diuen que) tenen com a llengua habitual el català i el 65%
que imparteixen les classes en aquesta llengua, hi ha un 5,5% de catalanoparlants
que fa les classes en espanyol.

Els centres que destaquen en l'ús del català són Enologia (91%), Informàtica (85%)
i Químiques (68%). Els percentatges més baixos els trobem a Empresarials (55%) i
Infermeria (41%). Entremig trobaríem Medicina (68%), Professorat d'EGB (66%) i
Lletres(62%).

Dins de l'àmbit de classe, hem de distingir entre l'explicació que fa el professor i la
resposta a la pregunta d'un alumne. En aquest segon cas, més de la meitat de
professors canvien de llengua. El 56% de professors que fan les classes en català
responen en espanyol quan se'ls pregunta en espanyol; un 65,7% de professors
que fan les classes en espanyol es passen al català quan la pregunta és formulada
en aquesta llengua.

Aquest fenomen tan generalitzat de deslleialtat lingüística (existent en els dos
grups de llengua) s'accentua més en uns centres que en uns altres. Així, per
exemple, els qui responen en català a una pregunta feta per un alumne en espanyol
són un 50% a Informàtica i un 47% a Lletres, davant el 28% de Medicina, el 26%
d'Empresarials i el 19% d'Infermeria.

Pel que fa a l'escriptura, l'ús del català avantatja el de l'espanyol en la redacció
d'exàmens i programes. Els percentatges són similars als de la llengua en què es
fan les classes.

En el cas dels programes i apunts, el català és la llengua utilitzada en un 66% i
l'espanyol en un 24%. Si parlem d'exàmens, el català és emprat pel 58% i l'espanyol
per un 26%. Per centres, sobresurt en l'ús del català altre cop Informàtica (93% en
programes i exàmens), Químiques (77% en programes i 79% en exàmens) i Enologia
(72% en programes i exàmens). Al capdavall, d'ús escrit trobem novament
Infermeria (64% de programes i 38% d'exàmens) i Empresarials (40% de programes i
29% d'exàmens).

Amb relació a la llengua usada en treballs d'investigació, tenim que, per ordre d'ús,
el primer lloc l'ocupa el català amb un 37%, el segon l'espanyol amb un 29% i el
tercer l'anglès amb un 21%. Quan aquests treballs d'investigació s'han de publicar,
es constata una davallada del català a favor de l'anglès i un equilibri en l'ús de les
tres llengües. Evidentment, la llengua utilitzada en les publicacions ve determinada
majoritàriament pels condicionants del lloc on s'ha de publicar.
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Si desglossem aquesta informació per centres, ens adonem que els ensenyaments
considerats tradicionalment com a ciències són els que més utilitzen l'anglès (89%
a Químiques, 57% a Medicina i 21% a Informàtica), amb el català en segon lloc
(llevat de Medicina, que és l'espanyol). En els altres centres l'espanyol avantatja el
català, si exceptuem el cas de Professorat d'EGB.

2.3 Actitud

La majoria del professorat opina que la Universitat està entre força i mitjanament
normalitzada. Per tant, es constata una actitud optimista i una opinió favorable,
atès que l'opció "massa normalitzada" ha estat escollida només per un sol individu.
Respecte a l'ús lingüístic ideal, tant pel que fa a l'atenció al públic com a la llengua
de documents i textos, un 60% és partidari del català, un 38% del català i l'espanyol
i només un 1% de l'espanyol. La llengua de docència ideal té més o menys els
mateixos percentatges.
La reacció del professor catalanoparlant davant un alumne que diu no entendre les
classes mostra la distribució següent: un 45% no renunciaria a fer les classes en
català, davant un 21% que es passaria a l'espanyol i un 18% que deixaria triar a la
resta d'alumnes. Paradoxalment, aquesta dada contrasta amb l'alt percentatge (un
60%) que opina que la llengua de docència hauria de ser en català.
La immensa majoria del professorat mostra una actitud favorable al procés de
normalització lingüística, d'una banda demanant estar informat sobre les accions
normalitzadores a la Universitat (un 94%) i, d'una altra banda, aprovant la
necessitat de cursos de llengua catalana i de terminologia científica per a
professors (un 87%).
Els dos centres on es detecta menys lleialtat lingüística respecte al català són l'EU
d'Infermeria, en primer lloc, i l'EU d'Empresarials, en segon. La seva opinió sobre
quina hauria de ser la llengua utilitzada en la docència, en els documents i en
l'atenció oral al públic es distribueix a parts iguals entre el català i l'espanyol.
Tanmateix, són aquests els centres que presenten una actitud més favorable a la
necessitat de dur a terme accions normalitzadores.

3. SITUACIÓ LINGÜÍSTICA ENTRE L'ALUMNAT

Aquesta enquesta, a diferència de la del professorat, era emplenada directament
per l'alumne, el qual, sovint proporcionava un plus d'informació sociolingüística en
esmenar sistemàticament el mot "espanyol" per "castellà". (Val a dir que aquesta
esmena era també suggerida per alguns docents). La no-presència directa de
l'enquestador afegeix, segurament, més validesa a les dades obtingudes.
Segons l'enquesta, el 64% de l'alumnat té el català com a llengua habitual, el 20,5%
l'espanyol i el 15% el català i l'espanyol. D'entrada, el primer que sobta és la curta
però significativa diferència amb els percentatges del professorat: gairebé hi ha un
7% menys de catalanoparlants, un 3% més de castellanoparlants i un 5% més de
bilingües actius. D'aquí podríem concloure que el factor generacional juga a favor de
l'ús de l'espanyol, sobretot tenint en compte que els índexs de llengua primera són
similars en ambdós col·lectius.
Una altra de les conclusions generals que s'extreuen en contrastar els resultats
d'ambdues enquestes és que es detecta, en tots dos col·lectius, un canvi lingüístic
a favor del català en creuar les dades de llengua primera i llengua paterna o
materna, amb les de llengua habitual.
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3.1 Competència

El nivell de competència lingüística en català entre l'alumnat és encara més alt que
entre el professorat. Igual que en els docents, l'expressió escrita presenta l'índex
menys alt, i altre cop els dubtes ortogràfics és l'aspecte que més dificulta
l'escriptura.

Quan se'ls pregunta sobre la llengua en què se senten més còmodes parlant, un
66% opta pel català. Si la comoditat fa referència a l'escriptura, aleshores és el 56%
que tria la llengua pròpia de Catalunya.

Els alumnes que més còmodes es troben parlant en català són els de Filologia
(llevat dels d'Hispàniques), Filosofia, Empresarials, Professorat d'EGB i Enologia. I
els qui menys, els de Filologia Hispànica (30%), Infermeria (50%), Químiques (54%),
Geografia i Història (56%) i Psicologia (58%).

La comoditat en l'escriptura per ensenyaments presenta un repartiment similar. Per
sota del 50% que opta pel català hi ha Filologia Hispànica (11%), Psicologia (27%),
Infermeria (30%), Químiques (45%) i Geografia i Història (46%). Per damunt se
situen Filosofia (100%), Filologia Clàssica (80%), Filologia Catalana (78%), Filologia
Francesa (76%), Enologia (70%), Empresarials (68%), Ciències de l'Educació
(62%), Informàtica (60%), Professorat d'EGB (58%), Filologia Anglo-germànica
(54%) i Medicina (53%).

Una de les primeres conclusions que es pot treure és que la llengua utilitzada per un
estudiant dins l'aula depèn, majoritàriament, de l'opció lingüística del docent, tant si
és per intervenir espontàniament o per preguntar i respondre al professor, com si és
per relacionar-se amb el professor fora de classe.

La conversa amb un company de classe segueix els mateixos paràmetres de
dependència a la llengua de l'interlocutor.

Les dades obtingudes en les preguntes sobre l'ús escrit ajuden a precisar el
condicionant de la llengua de classe. Així, redacten sempre en català un 32,4% els
exàmens, un 36,6% els treballs i un 31,7% els apunts; i ho fan sempre en espanyol
un 23,2% els exàmens, un 22,1% els treballs i un 20,3% els apunts. L'opció "depèn
de la llengua de classe" és triada per un 44,1% en els exàmens, un 40,8% en els
treballs i un 47,5% en els apunts. Per tant, conclouríem que un 44% d'estudiants
utilitza la mateixa llengua que el professor en els usos escrits, un 33,5% escriu
sempre en català i un 22% ho fa sempre en espanyol.

Una altra prova que l'alumnat té un comportament lingüístic subjecte als diversos
condicionants és que a l'hora d'emplenar la fitxa de l'assignatura, que està
redactada en català, el 44% anterior de "depèn de la llengua del professor" baixa
fins a un 19% i el "sempre en català" augmenta f ins a un 61%.

Pel que fa a la llengua utilitzada en la relació amb l'administració universitària, el
català ocupa el primer lloc, amb un 57%, i l'opció "català, però canvio de llengua si
em parlen en espanyol", el segon amb un 21%. Després vindria l'espanyol, amb un
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14%, i, finalment, "espanyol, però canvio de llengua si em parlen en català", amb un
9%.
A trets generals, els alumnes que més usen el català pertanyen als ensenyaments
de les filologies Catalana, Clàssica i Francesa, i a Ciències de l'Educació. En canvi,
els de les filologies Hispànica i Anglogermànica, Infermeria, Psicologia i Professorat
d'EGB presenten els índexs més baixos d'ús del català.

3.3 Actitud

Com succeeix en el professorat, la majoria d'estudiants té una actitud positiva
davant la llengua catalana i la seva normalització. Ens valdrem de les dades
obtingudes en algunes preguntes per dibuixar més exactament els contorns
d'aquesta opinió favorable.
Per exemple, el 60% prefereix llegir un llibre d'una altra llengua en català, el 75%
creu que sabent bé el català podrà trobar feina més fàcilment, el 51% opina que tant
la llengua de docència com la llengua d'atenció al públic a la Universitat hauria de
ser només el català, el 66% triaria la llengua pròpia de Catalunya si pogués elegir
entre una classe en català i una en espanyol, el 51% creu que el nivell de
coneixement i ús de català entre els estudiants no és l'adequat, el 81% creu
necessari que la Universitat ofereixi cursos de llengua per a estudiants i el 87%
demana que se n'ofereixin de llenguatge tècnic i científic de la seva especialització.
Segons l'ensenyament, les actituds més positives davant la normalització
lingüística es localitzen novament entre els estudiants de Filosofia, Filologia
Catalana, Clàssica i Francesa, Enologia, Informàtica, Empresarials i Ciències de
l'Educació , j les positives amb índexs no tan alts, als ensenyaments de Psicologia,
Infermeria i Filologia Hispànica.

4. PROPOSTES NORMALITZADORES

Qualsevol anàlisi sociolingüística s'ha d'aixoplugar sota el motiu "conèixer per
transformar". El motiu que va moure el Servei de Llengua Catalana de la Universitat
a dur a terme aquesta enquesta és la necessitat de conèixer la situació real de la
llengua catalana en l'àmbit universitari per intentar de transformar-la. Per tant,
l'estudi aprofundit d'aquestes dades generarà una sèrie d'actuacions encaminades
a dinamitzar l'ús del català.
Tranformar la realitat no és fàcil, però és possible; cal, això sí, una voluntat política,
que s'ha de traduir en recursos econòmics i humans. La creació del Servei de
Llengua Catalana és, precisament, una mostra clara d'aquesta voluntat. Els serveis
lingüístics han d'actuar com a catalitzadors d'un procés desitjat per tota o la
immensa majoria de la població. Aquest ampli consens ós important, perquè una de
les afirmacions menys contestades en sociolingüística és que el canvi planificat té
garanties de reeiximent quan es produeix amb la participació dels implicats. I ara,
amb l'enquesta, sabem que la immensa majoria de membres universitaris es mostra
partidària d'accions normalitzadores. Només falta iniciar un procés normalitzador
amb la participació de tots els sectors universitaris.
A més de voluntat política, conseqüència d'aquesta opinió favorable al canvi per
part de la població universitària, qualsevol procés de canvi planificat requereix una
bona tàctica, que s'ha de basar en la priorització d'actuacions sobre els sectors i
els canals més influents. En el cas de la Universitat, no hi ha dubte que el sector
més influent, a banda dels òrgans de govern, és el professorat, per tal com és qui en
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certa manera marca la pauta d'ús oral en una aula. Quant als canals comunicatius,
el català és, de fet, la llengua utilitzada d'una manera majoritària institucionalment
en tots els escrits i els missatges fixats; el que cal és, a més de convertir aquest
"majoritària" en "exclusiva", una intervenció sobre la qualitat de l'estructura de la
llengua, més que no pas sobre el seu estatus.
En aquesta darrera part de la ponència, proposem un esbós de propostes
normalitzadores, que es podrien recollir en un pla d'actuació del Servei de Llengua
de la Rovira i Virgili. Algunes accions de les que esmentaren són a curt termini, és a
dir, per a aquest curs; d'altres, no tan imminents, dependran dels recursos amb què
compti el Servei i constituiran la clau de volta de la normalització lingüística a la
Universitat.

1 a Elaborar la proposta de Pla de normalització lingüística de la
URV

Hem de tenir clar que la normalització lingüística de la Universitat és responsabilitat
de la mateixa Universitat, i no pas del seu servei lingüístic, el qual únicament posa
les eines perquè el procés sigui possible. El Servei de Llengua executa les
directrius polítiques de la institució; ara per ara aquestes directrius no estan
explicitades en un Pla de normalització lingüística, com és el cas de les universitats
amb més anys d'història. Seria convenient, doncs, que la Rovira i Virgili disposés
aviat d'un Pla de NL que concretés els objectius darrers, és a dir, la situació
lingüística a què es vol arribar, la manera com es farà i els recursos necessaris, en
un termini d'uns set o deu anys. És per això que enguany el Servei de Llengua es
proposa elaborar una proposta de Pla per elevar-la a la Comissió Gestora i a una
futura comissió de normalització lingüística de la URV, que l'haurien d'aprovar.

2 a Crear una comissió de normalització lingüística a la URV
La creació d'una comissió de normalització lingüística de la Universitat Rovira i
Virgili seria una altra de les propostes. Aquesta és una realitat que funciona ja en
altres universitats catalanes, i creiem que pot esdevenir un dels instrruments més
valuosos d'implicació democràtica en el procés normalitzador per part de tots els
sectors universitaris. La comissió hauria d'estar integrada per representats del
professorat, del personal d'administració i serveis, i de l'alumnat, amb presència de
membres de cada centre i d'especialistes en normalització lingüística, i tindria per
funció fer el seguiment del procés marcat pel Pla de NL.

3a Planificar la formació lingüística del professorat, el PAS i
l'alumnat

L'enquesta incloïa també un conjunt de preguntes sobre preferència de cursos de
formació lingüística. L'anàlisi d'aquestes dades pot permetre de traçar un pla de
formació adequat per a cada col·lectiu.

4a Elaborar els perfils lingüístics dels llocs de treball
La Universitat no té encara establert el perfil lingüístic de cada lloc de treball.
Aquest és un altre dels buits que seria bo d'omplir per garantir la competència
lingüística del personal d'administració i serveis i, a la llarga, per fer viable i rendible
la planificació de la formació lingüística abans esmentada.
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5a Regular els usos lingüístics a la URV
Una altra de les propostes dinamitzadores és l'elaboració d'un document sobre els
usos lingüístics a la Universitat, que regularia l'ús oral i escrit en les diferents
situacions comunicatives de la vida oficial universitària.

6 a Catalanitzar el material escrit de docència
L'àrea d'assessorament del Servei de Llengua de la Universitat ha d'augmentar el
nombre d'usuaris entre el professorat per tal de normalitzar els programes i els
exàmens que encara no es fan en català.

7a Fer un treball sobre l'estructura de la llengua mitjançant la
difusió de la terminologia científica i de la normativa entre el
professorat i el PAS

El Servei de Llengua Catalana disposa d'una bibliografia terminológica, la gestió de
la qual es vol consolidar perquè els diferents departaments dels centres coneguin
les obres específiques del seu coneixement i resolguin els dubtes terminologies. En
aquest sentit, l'àrea d'assessorament ha començat a recollir dades sobre els
dubtes més usuals del PAS amb vista a un futur document de suport per a aquest
col·lectiu. Daltra banda, la mancança de bibliografia en català per a l'ensenyament
fa que ens plantegem la necessitat d'intervenir en aquest camp; altres universitats
catalanes ho han intentat amb projectes de traducció subvencionats per la
Generalitat.
Després de donar-vos a conèixer les nostres propostes, no voldríem acabar
aquesta ponència sense resumir-ne el contingut. La presència del català a la
Universitat Rovira i Virgili és majoritària. Ho podria ser més encara si una
determinada franja de població catalanoparlant presentés un nivell més elevat de
lleialtat lingüística. Convindria potenciar en aquest col·lectiu un canvi d'actitud que
possibilités l'ús habitual del català en la docència, la recerca i l'administració.
Precisament l'actitud és un dels factors on més èmfasi s'ha de posar i un dels que
més necessita la imaginació del dinamitzador lingüístic. Estem convençuts que
aquest canvi d'actitud es produirà si els serveis que s'ofereixen són prou atractius,
engrescadors, innovadors i de qualitat, tant pel que fa als continguts com a la
imatge.
Com en tants d'altres àmbits, també a la Universitat hi ha molta feina a fer. I el més
important és que l'hem de fer entre tots. El Servei de Llengua, per descomptat,
posant les eines tècniques i la imaginació dinamitzadora; els òrgans de govern
universitaris, traduint la seva voluntat política en recursos econòmics i humans; el
professorat, el PAS i l'alumnat, participant en els mecanismes normalitzadors i
pressionant perquè existeixin i funcionin; i, finalment, tots els qui ens dediquem a la
normalització lingüística, o a la sociolingüística en general, a Tarragona, perquè, a
través de les fórmules de coordinació i col·laboració que aquestes Jornades
generin, puguem compartir experiències i estratègies.
Quan hi ha un objectiu comú, només val el treball en equip. La tasca s'ho mereix.



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial nüm. 7 - gener de 1994 42

ANNEX3
QjOESTIONARI SOCIOLINGÜÍSTIC DE L'ALUMNAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

A. DADES PERSONALS

1. Ensenyament (poieuelcodldamatrfcult)

2. Seit

1 dont 2 home

3. Ed»
1 lêuijt S 22 uiy«
2 19tnyt 6 23 anys
3 20anyt 7 24aayt
421*1171 ê2S«nytom*»

4. Uoc de naixement
ITerngoaa 6 Pafc Valencia
2 Reu« 7UtcB«lt*rt
3 resta de prwfncla Smad*ITtat
4 ttrtHOM 9*tnclixs
5 reradeCttmlunj«

5. Uoc de r«ildincl*
ITvngom 4Bvcelom
ZReui SreiaideCttiIunyï
3ren»d«provtadt

6 Anjrt de rcildiacl* ai« Ptliot Caulim
I ttieiyi d'1 tny Sd'll «20tny»
2d'lt3uiy« ÊmèidtîOuiyi
3dc4t6anyi Thlhcviicutwmpn
4dc7ilOuiyj

Codifiqueu les question legQena itjom cl btnm;
1 c*t*li 3 uni «Jtn llcngut
2 cutellt 4 ainJl/ctitdli

7. Quina et la voxra llengua habitual?

8. En quina llengua vau aprendre a parlar?

9. En quina llengua vau comentar a llegir I a eierlure?

10. Llengua d« la vostra mart

11. Llengua del vostre pare

12. Quina és la vostra llengua familiar?

B. CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Codifiqueu les qoesdom següents segom et barem

Itl.MnaprottMnec

2 c(. irob ilgxnw dmcututs

13. Enteneu el català?

14. El sabeu parlar?

15. Saben escriure'l?

16. EI podeu llegir?

3 (I, amb molts dificultats

4 no

D, Q

Dj
Ü4

D,

D»

D7

D,
G,
Dio

Du
Di»
D,j

DM

D,,
D.»

D.7
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C ÚS UNCOfSTIC

Codifiqueu let question) seguem segons d btrem

I en «n li SenltUenguadeUnterlocutor/destinatarl
2enc«tdla

16. Habitualment parle« amb an company de clu» Oli
17. SI hn de fer anà pregiata a «n professor d« citile,

«B q«lna llengua ho feu? LJl9
18. Ea q»In» llengua ni relacionen amb «U proiettori fora

de chue? Dio •
19. Ea quina Itengna «i reUcloaeu amb I'admlnlitraelö

universitaria (matrícula. Informada..)? LJll

20. En quina llengna f«« «It «xameu o treballi? LJjJ

D. ACTITUDS UHCOÍSTIQPES

21. Grele« q«« la Ualvenltat «ttà catalaaltxada? Dl)
1 compktuntnt 4 poc
2(brca 5 |ent
3 monument 6 ñuta

22. Creien qn« ei necettirit «na Intervenció aormallttadora? Lj!4
1 molí 3 poc
2 butant 4enab»lut

23. Quin» creien que hanria de ter la llengua d'»tendó al public a la Unlv«r»ltat7 LjJ5

I d citala 3e!cKietH
2«citail*lc<tt«aà

24. Quin» creieu que haarla de ter la llengua delí documenti

que produeix la Unlvenltat? U J k
1 d et ou 3 deutelt
2«lctt«i l·lasUDà

25. Quin* creieu que t »viri» d« ter la docenti» a la UnlveriltatT LJ]7
1 detta!» 3dcuteU
2MUUUI «eaUllt

26. Coneize« «U »erveli que «i poc oferir «I Servei de Llengua Catalana? Dit
U 3 MCI*»
2no

27. Si creieu que teniu maacanceí en el domini de I* llengua catalina I hagufttlu

de fer algun cun de forondo llngQlttlca, quin d'entre eli tegnenti triaríeu? L·l29

1 curt per a no-ointlinoptrlanii
2 cun •Iemen a] (nlueD B)
3cunnld»(n!veUC)
4 cun luperior (nivel D)
5 cun de llenguatge tècnic 1 específic de k vostra especialitat

26. Hi attistlrfeu? Gjo
IcT 3 no ho»!
2 no

29. Quint horaris «i anirien millor per assistir a «n cun de llengua catalana? Ljjl
1 primera bon ddtnatf 3 urdí
2 raiga» 4 vespre

30. SI na llibre, ewrlt ea nna llengua qn« BO catene», es publica en catata

I ea castelli, en qalia llengua preferí« Ueglr-lo? Q}i
lentmak 2encBtelH
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ACORD 6/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la creació d'una
Comissió de Política Lingüística.

S'acorda aprovar la creació d'una Comissió de Política Lingüística, presidida
pel Rector i integrada per representants del professorat de cadascun dels
centres, de l'alumnat i del personal d'administració i serveis.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ACORD 7/25, de 7 i 10 de juny, pel qual es valora positivament la
Memòria dels Serveis de Recursos Científics.

Es valora positivament la Memòria dels Serveis de Recursos Científics,
posposant la seva definitiva aprovació a l'establiment d'una política científica
i de manteniment de la Universitat Rovira i Virgili. Mentrestant, s'aproven el
règim econòmic i la dotació de plantilla mínima que figura en el full annex a la
Memòria, i el Capítol II de l'esmentada Memòria per a l'exercici de 1993, que
figura com a annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ANNEX
MEMÒRIA DE CREACIÓ DEL SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS DE

LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI



ANÀLISI MICROSCOPIA ELECTRÒNICA

-Ressonància Magnètic» Nuclear
-Espectrometría de masses
-Dilractometria de Raigs X
-Etpectrofcxometria de IR-FT
-Espectrofotometria UV
-Espectrofluorimetria
-Anàlisi elemental
-Anàlisi Tèrmic
-Calorimètre Diferencial
-Criogenia (N,líquid)
-EtpectroTotornetna Absorció A.
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- Microscopia Electrònica de Transmissió
-Microscopia Electrònica de Rastreif
• Microanàlisi de Raigs X
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SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS

Representants departaments
usuaris
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vice-rector de recerca
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MEMÒRIA SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES DE
FUTUR DEL SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS DE LA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La creació del Servei de Recursos Científics (SRC) és una pràctica habitual en
nombroses universitats, motivada per la necessitat de disposar d'una
infraestructura operativa i d'uns serveis efectius com a suport per a una
investigació de qualitat. L'elevat preu d'aquests equips, juntament amb l'exigència
d'un manteniment rigorós, ha aconsellat la seva ubicació dintre d'un SRC amb
l'objectiu de garantir:

-La disponibilitat real d'equips i serveis per part de qualsevol investigador de la
universitat.

-L'atenció adequada a la demanda exterior. (Altres universitats, empreses, etc.)
-El funcionament òptim i continuat d'equips i serveis.
-La introducció de noves tècniques, o l'atenció de les necessitats que
sistemàticament van apareixent a la Universitat.

De la mateixa manera que la Universitat garanteix el funcionament de la biblioteca o
d'altres serveis, mitjançant la dotació de plantilla i de pressupost, també ha de
garantir un correcte funcionament de la infraestructura d'investigació. En aquest
sentit, es fa imprescindible la disponibilitat d'un espai que permeti una correcta
ubicació d'equips i serveis, la dedicació d'uns recursos i la dotació d'una plantilla
que faciliti i optimitzi la gestió.
La funció principal d'un SRC és atendre les necessitats d'investigació de la mateixa
Universitat, així com l'oferiment d'un servei a l'entorn en aquells aspectes que no
impliquen competència deslleial amb la iniciativa privada. S'ha de tenir en compte
que la infraestructura científica d'una Universitat sol configurar-se atenent la
demanda de la mateixa Universitat i no la de l'entorn.
Per altra banda, convé recordar que l'organització de la infraestructura científica en
l'SRC està potenciada pels organismes de gestió de la investigació de la Generalitat
de Catalunya, que obliguen els sol·licitants d'ajuts per a infraestructura a acceptar
un compromís per a la seva utilització dintre de l'SRC.

1. ANTECEDENTS

Els SCT de la Divisió VII (Divisió del Camp de Tarragona) de la Universitat de
Barcelona van quedar constituïts el 15 de novembre de 1990, quan el Consell de
Divisió va aprovar la creació d'una unitat distribuïda dels SCT de Barcelona (ANNEX
1), per a la qual s'assignaven per part de la UB una dotació inicial de personal (4
places de tècnic) i un pressupost de funcionament de 17.5 milions per a l'any 1991.
En el procés de creació dels SCT diferents departaments van cedir equips, tal com
queda recollit en les actes de cessió que es presenten a l'ANNEX 2. Es a dir, en
l'actualitat la responsabilitat dels equips és dels SCT i no dels departaments o
persones que els van cedir.

2. SITUACIÓ ACTUAL

El procés de transformació de la Divisió VII de la UB a la Universitat Rovira i Virgili va
fer que la UB se sentís desvinculada de determinats acords que afectaven els SCT
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(entre altres); el resultat fou que 3 de les 4 places de tècnic i el pressupost de 1992
(14.5 milions) mai arribaren a materialitzar-se (ANNEX 3).
Al llarg del present any, la situació s'ha anat agreujant, atès que el nombre d'equips
dels SCT ha sofert un increment notable fonamentalment per l'ajut FEDER i pel
progressiu nivell de competència dels investigadors de la URV, que els permet
accedir amb èxit a les convocatòries del Plan Nacional i de diverses institucions.
En l'actualitat els equips que funcionen ho fan gràcies a l'encomiable esforç de l'únic
tècnic de plantilla i a la col·laboració d'alguns professors. Des del punt de vista
econòmic, la situació s'ha pogut solucionar utilitzant els romanents resultants de la
compra d'algun dels aparells. No obstant això, i com que lògicament aquell
pressupost està a punt d'acabar-se, alguns grans equips ja instal·lats hauran de
deixar de funcionar si no es disposa de plantilla i de pressupost en dates pròximes.
A l'ANNEX 2 es recull una fitxa detallada dels elements que integren cadascun dels
equips de l'SRC, així com una descripció de la seva potencialitat. El valor s'aproxima
als 300 milions.
Per altra banda, cal tenir en compte que alguns grups d'investigació d'aquesta
Universitat són usuaris habituals dels SCT de Barcelona i, més concretament, de
tècniques de què aquí no es disposa. La ruptura del vincle amb la UB ha deixat
aquests grups en una situació precària que convé abordar.

3. EL SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS

Per a l'elaboració d'aquesta memòria s'ha contactât amb els directors de
departament de la Universitat, amb l'objecte de tenir una idea el més fidel possible
de les necessitats i del tipus de serveis que convindria incorporar a l'SRC. A causa
de la lentitud del procés, i amb l'objectiu que el funcionament de l'SRC fos atès en
els pressupostos de l'any pròxim, es presentà en el seu dia un projecte de
pressupost a la Gerència. El susdit pressupost pretenia solament garantir el
funcionament dels SCT actuals, però no incorporava cap de les modificacions que
s'han plantejat com a fruit de les converses a dalt mencionades.

3.1 NATURALESA

El Servei de Recursos Científics és una unitat de suport a la investigació de la
Universitat Rovira i Virgili, que també col·labora en les activitats docents dels
departaments i instituts.

3.2 ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

El Servei de Recursos Científics integra les unitats de Fonètica, Anàlisis
(espectroscopia de masses; espectroscopia, difracció i altres; ressonància
magnètica nuclear), Microscopia, Radioisotops i Residus, Estabulari i altres que es
puguin crear en el futur com a resultat de noves demandes degudament justificades.
El Servei de Recursos Científics depèn del vice-rector de Recerca o d'aquell al qual
s'encomani la responsabilitat de l'esmentat Servei, per delegació del rector.
El Servei de Recursos Científics estarà dirigit per un tècnic de grau superior que
tindrà la condició de coordinador de les diferents unitats que l'integren. Dependrà del
vice-rector responsable del Servei de Recursos Científics, excepte en els aspectes
laborals, que són competència del gerent.
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Són funcions del coordinador del Servei de Recursos Científics:

a) Resposabilitzar-se del correcte funcionament del Servei.
b) Controlar la utilització dels equips.
c) Elaborar informes tècnics sobre els equips i la seva utilització.
d) Gestionar l'adquisició de nous equips prèviament aprovats.
e) Informar sobre els contractes de manteniment necessaris.
f) Informar i gestionar la reparació dels equips no inclosos en els contractes de

manteniment.
g) Gestionar la instal·lació i posada en funcionament dels nous equips,
h) Administrar el pressupost assignat al Servei.
i) Promoure i difondre la utilització externa dels equips amb la finalitat

d'optimitzar-ne el rendiment,
j) Qualsevol altra que li sigui assignada pel vice-rector de Recerca o per les

comissions d'usuaris.

El Servei de Recursos Científics constituirà una comissió d'usuaris per a cadascuna
de les unitats. Cada comissió d'usuaris estarà integrada per un representant de
cada departament que sigui usuari de la dita unitat. Les comissions d'usuaris
estaran presidides pel vice-rector de Recerca o persona en qui delegui i també en
formarà part el coordinador del Servei de Recursos Científics.
Les comissions d'usuaris hauran d'elaborar la normativa pròpia de funcionament de
cada unitat, la qual haurà de ser aprovada per la Junta de Govern, prioritzar
l'adquisició d'equips i optimitzar els recursos científics existents.

3.3 RÈGIM ECONÒMIC

Els pressupostos es presenten a l'ANNEX 4 i s'han elaborat atenent una
organització de la despesa en els apartats següents:

-Despeses corrents (telèfon, fax, transport, material d'oficina, etc.)
-Contractes de manteniment dels equips
-Reposició de peces i reparació d'avaries no compreses en contractes de
manteniment. Aquest últim apartat és difícilment avaluable, per la qual cosa el
pressupost hauria de ser necessàriament flexible.

Les despeses corresponents als apartats anteriors seran assumits per la
Universitat Rovira i Virgili amb càrrec al seu pressupost, al qual s'incorporaran en
compensació els overheads.
La idea base respecte als pressupostos és que la Universitat ha de garantir els fons
que permitin el correcte funcionament d'equips i serveis. Això no obstant, atès que
els recursos fonamentals per a investigació en la Universitat provenen de projectes i
contractes individuals dels seus investigadors, els quals pressuposten en les
seves sol·licituds el cost d'anàlisis i reactius, és raonable que l'SRC repercuteixi
part de la seva despesa sobre aquells pressupostos. Això pot portar-se a terme de
dues maneres diferents: destinant a l'SRC els overheads dels projectes oficials, o
mitjançant facturació directa dels serveis prestats. Així mateix, seria raonable que
la Universitat recuperés un percentatge dels projectes d'investigació contractats
pels investigadors amb el sector privat, amb l'objecte de poder desenvolupar una
política d'investigació pròpia.
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En qualsevol cas, l'SRC no haurà de tenir condicionat el seu funcionament a la
irregular arribada d'aquests ingressos, encara que sí a la freqüència d'utilització i al
nombre dels seus usuaris.

Les despeses de material fungible aniran a càrrec dels usuaris, d'acord amb les
següents normes de facturació:

Usuaris interns: Facturació material fungible + 20%.
Usuaris externs públics: Facturació material fungible + despeses corrents
repercutides + manteniment repercutit + 20%.
Usuaris externs privats: Facturació material fungible + despeses corrents
repercutides + manteniment repercutit +amortització + despeses de personal +
20%.

El 20% d'increment en la facturació a qualsevol usuari revertirà en benefici de la
Universitat Rovira i virgili.

3.4 PLANTILLA

La proposta de plantilla que es presenta (ANNEX 5) s'ha elaborat atenent els
següents criteris:

-Optimització de personal
-Adequació de la capacitació professional a la tasca encomanada.

El personal de l'SRC pertanyerà a la plantilla de personal d'administració i serveis de
la Universitat Rovira i Virgili i serà retribuïda amb càrrec als seus pressupostos. A
efectes laborals dependrà del gerent de la Universitat i des del punt de vista tècnic
del coordinador del Servei de Recursos Científics.

3.5 ESPAIS

L'SRC de la URV haurà d'estar organitzat en unitats distribuïdes, ubicades en
espais diferents, circumstància que obligarà a atendre necessitats d'espai en
distints emplaçaments.

En qualsevol cas, l'espai que s'assignarà haurà de permetre'n l'increment, atesa la
indubtable perspectiva de creixement d'aquest servei.

La infraestructura més directament utilitzada per l'àrea de Ciències de la Salut
hauria de situar-se a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'emplaçament més raonable per ubicar la restant infraestructura seria en el futur
campus científico-tècnic.

Una estimació aproximada de l'espai necessari per a ambdues unitats seria:

Campus científico-tècnic: 350 m2
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: 300 m2
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3.6 NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

Cada comissió d'usuaris de cada unitat haurà d'elaborar una normativa pròpia de
funcionament, la qual haurà de ser aprovada per la Junta de Govern.

3.7 NOUS SERVEIS

Cal que l'SRC incorpori els grans equips o serveis que adquireixin la Universitat o els
investigadors a través de les convocatòries habituals, mai petits equips o material,
a excepció dels necessaris per al funcionament dels grans equips. En qualsevol
cas, aquesta circumstància haurà de precisar-se en les normatives de
funcionament de l'SRC.

En l'esquema de l'SRC adjunt es presenten diferents serveis que podrien incorporar-
se a l'SRC en funció de la demanda, la seva previsible utilització i les disponibilitats
pressupostàries, i que obeeixen a sol·licituds plantejades per diversos
departaments d'aquesta Universitat.

Per a la incorporació de nous equips a l'SRC es planteja la realització d'un informe on
haurà de quedar especificat:

-Material disponible i valor aproximat
-Inversions a realitzar per a un funcionament òptim de l'equip o servei
-Cost aproximat de manteniment de l'equip
-Personal necessari per al seu correcte funcionament
-Tipus de servei que prestaria i usuaris potencials, tant interns com externs.

Els serveis d'estabulari i radioisòtops i residus se centralitzaran per tal d'atendre la
demanda de tota la Universitat i per resoldre unificadament la problemàtica legal que
tots dos plantegen. El cost de la remodelació i la plantilla necessària s'especifica en
els pressupostos que es plantegen.

3.8 RELACIÓ AMB ELS SCT DE LA UB

La pertinença, des que es van crear, dels centres de Tarragona a la UB, juntament
amb la vinculació i dependència que molts grups d'investigació de la nostra
universitat mantenen amb els SCT de la UB, exigeix un marc legal (conveni marc)
que garanteixi l'atenció correcta de les necessitats d'aquests grups.

ANNEX 1 : RESUM D'ACORDS DEL CONSELL DE DIVISIÓ DELS CENTRES
UNIVERSITARIS DEL CAMP DE TARRAGONA

Sessió del dia 15 de novembre de 1990

4. S'aprova la creació d'una unitat distribuïda dels Serveis Científico-Tècnics de la
UB a la nostra Divisió, d'acord amb l'esquema organitzatiu adjunt (annex 3).
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ANNEX 2: RELACIÓ DE LES ACTES DE CESSIÓ D'EQUIPS

Secció de Microscopìa Electrònica
Aparells:

Microscopia electrònica de transmissió
MEZEISSM-10C

Secció d'Anàlisi
Aparells:

Espectrofotòmetre d'absorció atòmica I.L. 551
Ressonància magnètica nuclear de 300 MHz Varian Gemini 300
Ressonància magnètica nuclear de 60 MHz Varian EM-360A
Espectrofotòmetre IR amb FT Nicolet 510
Analitzador termogravimètric Perkin Elmer TGA-7
Calorimètre diferencial de rastreig DSC-20

Secció de Suport Tècnic
Aparells:

Laboratori d'Isòtops Radioactius
Instal·lació d'Isòtops Radioactius

Equips adquirits per al Servei de Recursos Científico-Tècnics
Microscopi Electrònic de Scanning amb microanàlisi de raig X i anàlisi d'imatges.
Jeol JSM 6400, Link exL10, Vidas.

ANNEX 3: EXCM. SR. VICE-RECTOR D'ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Benvolgut vice-rector i amic,

En moltes ocasions hem comentat detalladament la situació pressupostària de
l'actual exercici 1992 de la Divisió VII, envers la seva transformació en Universitat
Rovira i Virgili. Davant de la propera reunió de la Comissió Econòmica i Junta de
Govern de la Universitat de Barcelona que aprovarà el pressupost-92, em permeto
sol·licitar la teva atenció envers la dotació que des de l'any 1991 gaudeix la unitat
distribuïda dels Serveis Científico-Tècnics. Aquesta dotació, que es xifra en el
Capítol II en 14.675.000 pessetes, ha estat traspassada des dels Serveis
Científico-Tècnics de la Universitat de Barcelona a la Divisió VII, segons consta en
els documents adjunts.
Actualment, en l'elaboració de l'avantprojecte del Pressupost-92 de la Divisió VII
aquesta quantitat no hi consta, ni tampoc els Serveis Científico-Tècnics UB la tenen
consolidada per transferir-la al nostre lloc de cost.
Aquesta situació suposaria l'ofec econòmic total per a la unitat distribuïda dels
Serveis Científico-Tècnics -Divisió VII, que no disposaria dels mateixos recursos
que varen tenir en l'exercici anterior, a més del problema que es crearia en poder fer
front a les despeses ja contretes, entre les quals hi ha els contractes de
manteniment dels diversos grans equips.
Totes aquestes consideracions fan necessària la continuïtat almenys de la mateixa
dotació de l'any anterior.
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Confiant en la teva comprensió, espero que intentaràs reconduir l'afer i donar-hi la
solució adequada.
Molt cordialment,

Dra. Joana Noguera i Arrom
Presidenta de la Divisió •
Tarragona, 4 de juny de 1992

ANNEX 4: CAPÍTOL II

Subministrament:

-Telèfon
-Fax
-Fotocòpies
-Enquadernacions
-Material d'oficina
-Residus
-Transport

1.500.000
TOTAL

Contractes de manteniment:

-Calorimètre diferencial 300.000
-Espectrómetros RMN 1.500.000
-Espectrofotòmetre IR-FT 600.000
-Microscopi elee, transmissió 1.200.000
-Dipòsit N2 líquid 300.000
-Radioisotops 400.000

TOTAL 4.300.000

Reparacions en equips sense contractes de manteniment 10.000.000
(No incloses les adequacions de l'estabulari ni Radioisotops)

TOTAL CAPÍTOL II 15.800.000

ANNEX 5: CAPÍTOL I

Dins les necessitats bàsiques de manteniment del Servei de Recursos Científics de
la Universitat Rovira i Virgili, cal preveure les dotacions de personal següents:

A) Places de nova creació any 1993:

Coordinació Servei Recursos Científics
1 Grup I
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Administració
1 administratiu C18

Unitat d'Anàlisi
1 Grup I (Espectrometria de masses principalment)
1 Grup I (Difractometria d'R-X principalment)
1 Grup II (Suport a CG-Det masses, absorció atòmica, criogenia, anàlisi

elemental, termogravimetria, calorimatria diferencial)

Unitat de Microscopia Electrònica
1 Grup I (Microscopia electrònica principalment)

Unitat de Radioisotops i Residus
1 Grup I

B) Places de nova creació any 1994

Unitat d'Anàlisi
1 Grup III (Suport a criogenia, anàlisi elemental, termogravimetria,

calorimetria diferencial, espectrometría IR)

Unitat de Microscopia Electrònica
1 Grup III

Unitat de Radioisotops i Residus
1 Grup III

Unitat de Fonètica
1 Grup I (fonètica i lingüística experimental)

Estabulari
1 Grup III

PLANTILLA PREVISTA SRC

GRUP I 7
GRUP II 1
GRUP III 4
GRUP V 2
Adm.C18 1

PLANTILLA PREVISTA PER UNITATS

ANÀLISI GRUP I 3
GRUP II 1
GRUP III 1

MICROSCOPIA ELECTRÒNICA GRUP I 1
GRUP III 1

RADIOISOTOPS GRUP I 1
GRUP III 1
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ESTABULAR! GRUP III 1
GRUPV 2

FONÈTICA I LIN. APL. GRUP I 1
COORDINACIÓ SRC GRUP I 1
ADMINISTRACIÓ GRUPC18 1
Total 15

Places de PAS de nova creació previstes els anys 1993 i 1994 de la Universitat
Rovira i Virgili que formaran part del Servei de Recursos Científics:

N
1
4
1
1
Total

Any 1993
Grup

I (Coordinador)
I
II
C18

Sou (any 93)
6.829.431
4.254.655
3.682.952
3.204.750

Total
6.829.431

17.018.620
3.682.952
3.204.750

30.735.753

Places de PAS actualment en catàleg de la Universitat Rovira i Virgili que formen
part del SRC.

1 Grup I (Ressonància Magnètica) 4.254.655
2 Grup V (Estabulari) 2.387.081 4.774.162
Total í 9.028.817
Total Capítol 11993 39.764.570

Any 1994
1 I 4.254.655 4.254.655
4 III 3.110.158 12.440.632
Total Capítol 11994 16.695.287
Total Capítol I 56.459.857

ANNEX Acord 6

Nou personal assignat inicialment any 1993
Coordinador del Servei de Recursos Científics: laboral I
Administratiu C18
Anàlisi: 1 laboral I
Microscopia: 1 laboral I
Radioisotops i residus: 1 laboral I
Estabulari: 1 llicenciat en Biologia o Veterinària contractat a temps parcial
Cost total nou personal plantilla: 22.798.146 (no s'hi inclou el cost del llicenciat
en Biologia o Veterinària per a ('estabular!)

Règim econòmic
- Contractes de manteniment i reparacions no incloses en aquests contractes

assumits per la Universitat Rovira i Virgili.
- Subministrament de serveis (aigua, neteja, calefacció, electricitat) a càrrec de

la Universitat Rovira i Virgili.
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- Overheads incorporats al pressupost general de la Universitat Rovira i Virgili
per a compensació de despeses.

- Material fungible a càrrec dels usuaris.
- Facturació per serveis: 20% per a la Universitat Rovira i Virgili.
- Usuaris interns: Facturació del cost del material fungible + 20%.
- Usuaris externs públics: Facturació del cost del material fungible + cost

repercutit de les despeses corrents + cost repercutit del manteniment + 20%.
- Usuaris externs privats: Facturació del cost del material fungible + cost

repercutit de les despeses corrents + cost repercutit del manteniment +
amortització + cost del personal + 20%.

- Les tarifes per prestació de serveis seran fixades per la Universitat Rovira i
Virgili en els seus pressupostos.

- Anàlisi i replantejament periòdic dels equipaments del Servei de Recursos
Científics en funció de la utilització i dels usuaris.

ACORD 8/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la Memòria de creació
de la Unitat d'Àudio-visuals

S'acorda aprovar la Memòria de creació de la Unitat d'Àudio-visuals, que
figura com a annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ANNEX
MEMÒRIA DE CREACIÓ DE LA UNITAT D'ÀUDIO-VISUALS

DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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1. Presentació del Sr. Enric Anton i del Sr. Enric Arilla.
"Al juliol de 1991, l'aleshores Divisió VII de la Universitat de Barcelona...". Així
comença el vídeo de presentació del Servei de Mitjans àudio-visuals, i és a partir
d'aquest moment que comencen les tasques de reorganització i adequació dels
mitjans àudio-visuals existents a nivell universitari a Tarragona.
Com tots els començaments, fou difícil compartir la idea de centralitzar i evitar la
duplicació d'un material alhora costós i sofisticat. A poc a poc vàrem començar
fortament recolzats per la cessió del material àudio-visual de l'Escola Universitària
del Professorat d'EGB i la Facultat de Lletres. Al gener de 1992, i gràcies a la cessió
del material Feder per part del Departament d'Educació i Psicologia, el camí es féu
més planer.
És a partir d'aquest moment, i un cop realitzada la pertinent adequació de l'antic
CCTV, reconvertit ara en plató i estudi de vídeo, que l'SMAV adquireix la seva
majoria d'edat.
Un cop donat aquest primer pas, és ara que volem donar a caonèixer aquest servei
a tota la comunitat universitària de la Rovira i Virgili. També és ara que volem
reclamar la vostra atenció envers les grans mancances a què l'SMAV s'enfronta.
Les necessitats per fer el manteniment del material i, sobretot, la falta d'un material
adequat com per exemple en l'apartat àudio, ens fa mantenir el servei en un 50% de
les possibilitats reals.
Ens agradaria, però, fer-vos avinents alguns projectes en els quals l'SMAV diposita
ara moltes esperances, juntament amb un petit currículum de la nostra curta
trajectòria en el si de la Universitat Rovira i Virgili.

Enric Antón Enric Arilla
Cap del Servei Oficial SMAV

2. Naturalesa: La Unitat d'àudio-visuals és un servei de suport a la docència, a la
recerca i a la difusió cultural que desenvolupen les diverses unitats en què
s'estructura la Universitat Rovira i Virgili.

3. Estructura i Organització
La Unitat d'àudio-visuals consta d'una unitat central i d'unitats descentralitzades.
La Unitat central depèn directament del vice-rector de Recerca o d'aquell a qui
s'encomani la responsabilitat d'aquesta Unitat, per delegació del rector, excepte en
els aspectes laborals, que són competència del gerent.
Les Unitats descentralitzades estan adscrites a un centre responsable de la seva
utilització. Des d'un punt de vista tècnic depenen de la Unitat central, i des d'un punt
de vista laboral del gerent o, per delegació, del cap administratiu del centre al qual
estigui adscrita la unitat descentralitzada d'àudio-visuals.
La Unitat d'àudio-visuals constituirà una comissió d'usuaris integrada per un
representant de cadascun dels centres que tinguin unitats descentralitzades
d'àudio-visuals. Estarà presidida pel Vice-rector de Recerca o persona en qui
delegui, i en formarà part també un tècnic de la Unitat central. La comissió d'usuaris
haurà d'elaborar la normativa pròpia de funcionament de la Unitat d'àudio-visuals, la
qual haurà d'ésser aprovada per la Comissió Gestora, prioritzar l'adquisició de nou
material i optimitzar l'ús de l'existent.
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4. Règim econòmic
El manteniment dels recursos materials que integrin la Unitat d'àudio-visuals anirà a
càrrec de la Universitat Rovira i Virgili.
Les despeses corrents de la Unitat central (telèfon, fax, material d'oficina, etc.)
seran assumides per la Universitat Rovira i Virgili amb càrrec als seus
pressupostos.
Les despeses corrents de les unitats descentralitzades aniran a càrrec del centre
responsable de la seva utilització.
Les despeses de material fungible seran sempre a càrrec dels usuaris, d'acord amb
les següents normes de facturació:
Usuaris interns: Cost material fungible + amortització + 20%
Usuaris externs públics: Cost material fungible + despeses corrents repercutides +

manteniment + 20%
Usuaris externs privats: Cost material fungible + amortització + manteniment

repercutit + despeses corrents repercutides + despeses
personal + 20%. Caldrà l'aprovació del pressupost
corresponent per part de Gerència.

En tots els casos s'imputarà el cost del personal fora dels horaris laborals
establerts, així com els desplaçaments.

5. Personal
El personal laboral de suport anirà a càrrec de la Universitat Rovira i Virgili.
a) Unitat central

Plantilla actual

Grup Cost unitari Cost total
2IV 2.512.788 5.025.576

Plantilla proposada

Grup Cost unitari Cost total
1 II 3.682.952 3.682.952
1 III 3.110.158 3.110.158
Total 6.793.110

Diferència cost 1.767.534

Mig termini:
Incorporació de dos becaris (primers cursos a fi de poder continuar en la tasca al
llarg dels estudis i no haver de formar contínuament nou personal) per a tasques
auxiliars.

Llarg termini:
Incorporació d'un tercer becari.

b) Unitats descentralitzades
Se'n podran fer càrrec subalterns o personal laboral prèviament formals.
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6. Serveis que ofereix la UMAV
A Serveis de visional

Saló d'actes: VHS, Beta, 8 mm., Laser-disc (Pal/NTSC).
Sala Plató/CCTV: VHS, Beta, 8 mm., Laser-disc (Pal/NTSC).

B Serveis de tiratge i copiatge
Transcodificació de formats entre dos dels següents: VHS, Beta, 8 mm., U-
Matic LB, HB, SP.
Multicòpia a VHS des de qualsevol format.

C Filmació ENG amb cámara de tres CCD
Enregistrament en format HI-8.
Enregistrament en format U-LB.

D Edició i postproducció
Format domèstic (8 mm. i VHS).
Format professional U-matic amb efectes.

E Servei de guionatge i assessorament tècnic

7. Usuaris:
El disseny de la UMAV ha de considerar, en primer lloc, els diferents vessants de
l'activitat universitària, fonamentalment la docència i la investigació. Dins d'aquests
ha d'incloure aspectes relacionats amb la projecció exterior i altres que tinguin en
compte la formació del personal de la mateixa Universitat.

Així, podem pensar, prioritàriament, en tres nivells d'utilització:

Nivell 1

Corresponent a centres, facultats, escoles.
Assegura les necessitats més immediates de docència i d'investigació.

Nivell 2

Corresponent a departaments.
Cobreix les necessitats de manipulació de materials i producció de programes
per part del personal docent i de recerca.

Nivell 3

Corresponent a la mateixa Universitat.
Permet la producció de materials amb elevada qualitat tècnica per part dels
diferents estaments universitaris.
Realitza una projecció exterior de la Universitat amb produccions i serveis de
qualitat.

Els usuaris potencials poden ser:

1 Tots els membres de la comunitat universitària.
2 La mateixa Universitat per a actes institucionals o de gran relleu que necessitin

un seguiment àudio-visual.
3 Si escau, entitats externes a la Universitat, prèvia aprovació de la seva

sol·licitud pels estaments universitaris.
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8. Proposta de pressuposi de la UMAV 1993

a) Material fungible

Material oficina 20.000 PTA
Telèfon
Paper
Sobres
Fax
Material connexions 20.000 PTA
Material il·luminació i projecció 70.000 PTA
Material sensible 500.000 PTA
Cintes Hi-8
Cintes VHS
Cintes U-Matic SP
Cintes U-Matic LB S
Cintes 8 mm.
Cintes Betamax
Cintes S-VHS
Cintes àudio
Bobines 1/4 p. àudio

Aquest material constituirà el fons de la UMAV i cada usuari haurà de tornar les
cintes emprades en les seves produccions. Per la qual cosa la despesa inicial no
serà necessàriament tan elevada els propers anys.

Altres 10.000 PTA

Total despeses material fungible 1993 610.000 PTA

b) Despeses de manteniment

Capçals de vídeo (edició) 180.000 PTA
canvi necessari cada 1000 h.
Revisió alineació tubs proj. vídeo 30.000 PTA
revisió mecànica i elèctrica
Coaxial 20.000 PTA
canvi per edició vídeo

Total despeses de manteniment 230.000 PTA

c) Proposta d'adquisició de nous equipaments

1. Completar els equipaments de vídeo amb equipaments d'àudio professional

Els equips de vídeo sense un suport en la part de so es troben molt mancats de
prestacions, ja que el vídeo sense l'àudio no té cap sentit, i la qualitat en àudio ha de
seguir la del vídeo.



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial num. 7 - gener de 1994 62

És per això que proposem el pressupost següent:

Taula de mescles de 12 canals de Tascam
Microfonia Shure professional
Etapa de potència Amcrom
Monitoratge estudi Bose
Cascos estèreo monitor Senheiser
Segon plat Denon
Compacte disc Revox
Connexionat professional

Preu estimat d'1.200.000 PTA

2. Completar els equipaments de vídeo amb equipaments de retolació i grafisme
electrònic.

Cada vegada més, una presentació àudio-visual ha d'incloure gràfics, esquemes,
rètols, crèdits, caràtula i subtítols, a més d'animacions i simulacions de processos.
Aquests s'han de fer mitjançant una paleta gràfica o ordinador, material de primera
necessitat en el cas d'una vídeo-productora.

És per això que proposem el pressupost següent:

Equip de grafisme electrònic A-4000
Genlock SATV Broadcast
VGm i BroadcAst Titler pal V, D. P. V i IV24

Preu estimat de 800.000 PTA

3. Completar els equipaments de vídeo amb una tercera màquina per A/B Roll.

La creació de programes tant per a l'ensenyament com per a la promoció o difusió
passa per establir un nivell de qualitat alt. Per això la incorporació d'una tercera
màquina permetrà l'elaboració dels programes en A/B roll.
Per tant, proposem el pressupost següent:

Magnetoscopi pre-editor Vo-9800
Control Edició Fa-740 EC

Preu estimat de 850.000 PTA
Per tot l'esmentat, el cost d'actualització de la UMAV i la seva professionalització
immediata, essent a més una necessitat immediata, és de:

Cost total aproximat:

punti 1.200.000 PTA
punt 2 800.000 PTA
punt 3 850.000 PTA

Total 2.850.000 PTA
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9. Necessitats del Servei a mig i llarg termini
a) Mig termini (prioritzades):

Transcodificador de normes teledifusives. Pal-NTSC-Secam-Pal M
2 TBC's
1 taula d'efectes vídeo
Segona cámara per a estudi
Multipistes sincronitzat ATR-Lexicon so.

Cost aprox. total: 5.000.000 PTA

b) Llarg termini:

Equipament en Betacam SP (TV Broadcast). *
Camcorder Betacam Sp.
Efectes 3D.
Pas ordinador 2D a 3D.
Videoimpressora, filmadora Polaroid Palette Càmera.

Cost aprox. total: 14.000.000 PTA

10. Projecte de cost de la UMAV per a usuaris interns

Serveis de copisteria/reproducció:

Format origen Format final Cost hora o fracció
VMS VHS 100
8MM/BETA VHS 150
VHS 8MM/BETA 150
3/4 U.MATIC BETA/8MM/VHS 500
3/4 U.MATIC 3/4 U.MATIC 1.000

Serveis d'edició:

Edició des de formats domèstics (F.E.) 1.000
Gravació/presa d'imatge en domèstic 1.000
Edició des de formats professionals (F.E.) 2.000
Gravació/presa d'imatge en HI-8/3/4 2.000
Murticàmeres 4.000
Enregistrament so 1.500

En tots els casos s'inclouran les hores extraordinàries, que es facturaran segons
figuri en el contracte/conveni de les persones afectades, així com els
desplaçaments.

11. Projecte de cost de la UMAV per a usuaris externs dedicats a la docència i
sense finalitat comercial.
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Serveis de copisteria/reproducció:

Format origen Format final Cost hora o fracció
VHS VHS 800
8MM/BETA VHS 900
VHS 8MM/BETA 900
3/4U.MATIC BETA/8MM/VHS 1.500
3/4 U.MATIC 3/4 U.MATIC 2.000

Serveis d'edició:

Edició des de formats domèstics (F.E.) 8.000
Gravació/presa d'imatge en HI-8/3/4 8.000
Multicàmeres 16.000
Enregistrament so . 6.500

En tots els casos s'inclouran les hores extraordinàries, que es facturaran segons
figuri en el contracte/conveni de les persones afectades, així com els
desplaçaments.

12. Normativa

a) Funcionament del servei
Les propostes d'utilització del Servei es dirigiran al responsable de la UMAV omplint
la corresponent fitxa de producció.
Per a la priorització de serveis es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les
presentades.
Un cop rebuda la proposta, la UMAV elaborarà un projecte de pressupost del cost de
la producció, que serà d'acceptació indispensable per poder començar el treball.
Si en un termini d'una setmana l'usuari no ha presentat el guió definitiu, malgrat
l'acceptació del pressupost, passarà a la llista d'espera.
En aquest moment, la UMAV es compromet a actuar de manera prioritària en la
realització i en el compliment dels terminis pactats amb l'usuari.
Només un cop realitzat i presentat el guió definitiu i acceptat el pressupost definitiu,
es considerarà ferma la proposta.
Aspectes a tenir en compte
La UMAV considera que qualsevol material àudio o vídeo emprat a proposta de
l'usuari té la deguda autorització i/o cessió de drets. En cap cas, la UMAV tindrà cap
responsabilitat en problemes legals que se'n poguessin derivar; solament l'usuari en
serà el responsable directe i únic.
La UMAV es reserva el dret a guardar una còpia de tots els treballs elaborats, com a
còpia curricular del Servei.
Les cintes màster-originals restaran en dipòsit a la UMAV, que es compromet a
mantenir-les en perfectes condicions durant 6 mesos, per atendre possibles
modificacions i/o canvis justificats en el treball elaborat.
En cada sortida i/o filmació els membres de la UMAV sempre aniran acompanyats
d'un responsable, per part de l'usuari, que signarà el registre de sortida i entrada de
material, així com hores, desplaçaments, dietes,...
El pressupost definitiu tindrà una validesa de 30 dies a partir de la data de
presentació. Passat aquest temps, se n'haurà d'elaborar un altre.
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Es consideraran hores extres les no incloses dins l'horari laboral del personal de la
UMAV, que és de 9,00 a 14,00 i de 15,00 a 17,00, de dilluns a divendres. Es
considerarà com a "km O" la seu de la UMAV pel que fa al tema dels desplaçaments.
L'acceptació del pressupost de la UMAV comporta implícitament l'acceptació total i
sense dret a renúncia de la present normativa.
Cost del Servei de Producció i Postproducció
En qualsevol cas que la UMAV realitzi una producció per a un departament,
professor o servei universitari, les despeses de:

• Material fungible: cintes, bombetes i altres materials que puguin ésser
específicament imputables a la producció i postproducció en curs

• Desplaçament del personal i material de la UMAV, així com les hores de treball
fora de l'horari habitual i les dietes

• Serveis especials que es puguin necessitar en una producció en concret:
-grues, dollys, steadycam, adaptadors per microscopia, carcasses
submarines, locutors, extres, infografia- i externs a la Universitat.

aniran a càrrec del departament, professor o servei que ha encomanat la producció,
segons pressupost realitzat per la UMAV i signat per ambdues parts.
Les dades de lliurament dels treballs i, en tot cas, la seva revisió, ha d'ésser
pactada per ambdues parts.

b) Fitxa de producció:

Nom:

Departament o Servei:

Tel./Extensió:

Responsable directe:!

Tel./Extensió:

Data presentació:

Idea

Guió definitiu

Inici producció

Inici postproducció

Data aproximada de lliurament

Observacions:

La UMAV i l'usuari es comprometen a complir els seus compromisos en els termes següents:
1. Les despeses pressupostades aniran a càrrec de l'usuari de la U MAV.
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2. La UMAV es compromet a complir el termini de lliurament del material en les dates previstes,
excepte per: canvis en el guió, errors de previsió de l'usuari, mal temps i d'altres fets no
imputables directament a la UMAV.

3. Sempre que el material s'hagi de deixar en un lloc fora de la seu de la UMAV, en serà
responsable l'usuari.

4. El material utilitzat en les produccions (cintes originals) serà propietat de l'usuari i quedarà en
dpòsitalaUMAV.

Aquest podrà ser reutilitzat per l'usuari en un termini d'un any; després es retendrán les gravacions.
Tarragona,

Per la UMAV Per l'usuari

c) Pressupost definitiu:
Material fungible:
cintes vídeo

preu unitari quantitat total
-U-maticSP i
-HI-8
-VHS
-Betamax
-8mm

Bombetes

Desplaçaments i hores:

'dieta desplaçament
*hores extra

Serveis sobre pressupost:

*infografia
*veu en off
*fons musical
'material de lloguer
*actors
*maquillatge
*atrezzo

TOTAL ESTIMAT | |

I perquè així consti aquest pressupost el signen i accepten ambdues parts a
Tarragona:

el dia de de

Per la U.M.A.V. Per l'Usuari

Vist i plau
Gerent URV
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13. Llistat de material cedit a la UMAV
Escola Universitària Formació Professorat d'EGB
Ubicació: Sala CCTV

2 monitor SONY KV-C25TE
1 monitor SONY KV-M14E amb c.d.
2 monitor SONY KV-P14E

1 cámara vídeo SONY DCX-102P
1 remote SONY CMA-10CE
1 cámara vídeo SONY DCX-1820P
1 font alimentació SONY CMA-8CE

1 magnetoscopi VHS JVC HR-3330EG
1 magnetoscopi BETA SONY SLF-73 pai
1 magnetoscopi 8mm SONY EVS-850 pai
2 magnetoscopi VHS SONY SVO 140PA

1 taula vídeo PANASONIC MX-10
1 tituladora per a la taula

1 antena parabòlica TELEVES SATVREC
inclou: receptor multicanal

motor rotació antena
font alimentació

1 antena TV normal

1 taula àudio BETTER SA-2020

1 amplificador FIDEX BOUYER AF-15

2baflesNIKKOSI-135
1 altaveu KIT d'una via i 10"
1 altaveu KIT de tres vies

2 micròfons AKG 60-E1
1 micròfon AKG corbata

2 auric/intercom. SONY DR-100

1 trípode SILK

1 òptica SONY iris ES-815 IA

1 emissora FM SALES KIT
1 emissora unitat central

n. inventari
10.128

10.129/01
10.142/02

10.130
10.131

10.176/01
10.139/01

28.505
10.160/01
10.159/01
10.175/01

10.177/01
10.164/01

10.152/01

10.114

10.178/01

26.801

10.180/01
19.701
28.510

28.508
28.509

10.136/01

10.179/01

10.137

21.602
21.601

preu
336.000
56.000
99.995

379.680
99.680

350.000
111.100

198.620
70.000

170.000
158.507

225.000
42.045

431 .200

27.664

10.000

20.000

20.000
10.000
19.350

62.414
1 9.740

46.816

7.000

53.760

10.000
5.000

any
1989
1989
1990

1989
1989
1990
1989

1980
1991
1991
1991

1991
1991

1991

1988

1991

1977

1990
1986
1980

1980
1980

1989

1985

1989

1985
1985

1 cassette ITT GX-75 39.601 8.900 1985
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1 cassette SONY TC-M27

1 equip de circuit tancat TV PHIER
càmera peu
trípode gran amb rodes
taula mescles amb 3 monitors
càmera petita
telecomandament per la càmera petita

1 equipament aire condicionat ROCA

1 pantalla 180x180 metal·litzada-perlada

4 monitors b/n regal U PC de Barna de 9"

1 emissora tv SENDER

Kit de material:
eines
connexions
cables
kits de neteja per als diferents magnetos-
copis
material elèctric divers

Ubicació: Cabina Saló d'Actes

1 video-projector SONY VPH-1041QM
1 suport per al video-projector
1 unitat control SONY VPR-721
1 cable connexió SONY CCQ-25BKS

1 magnetoscopi multinorma JVC HR-158
inclou c. d.

1 magnetoscopi 8mm. SONY EVS-850
inclou c. d.

1 magnetoscopi Betamax SONY SL-C30
inclou c. d.

1 unitat laser-disc SONY MDP-333

1 platina Technics MLO-M222
1 plat Technics MLO-SLD30
1 amplificador Technics SU-V8X
1 moble per al rack àudio
4 bafles VIETA D-77
4 micros SONY FV-3T
4 cables micros
1 preamplificador OPTIMUS PM6
1 altaveu KIT 10"

994

10.138

28.502

28.501
28.503

10.148/01

28.511

s/c

10.181/01

10.132
10.133
10,134
10.135

10.153/01

10.159/01

43.901

10.161/01

39.301
39.302
39.305
39.304
39.303
39.308
39.310
39.606
19.701

20.600

354.720

595.134
387.140

198.240

23.250

10.000

191.267

1.475.829
56.000
118.889
49.168

176.960

170.000

99.904

180.000

66.000
37.000
80.500
12.000
69.360
15.200
5.720
39.000
10.000

68

1989

1980

1980
1980

1991

1980

1991

1991

1989
1989
1989
1989

1991

1991

1986

1991

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
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2 baties KIT 3 vies 12p.
4 suports micro taula
1 suport micro
1 etapa de potència PASO

1 projector cine BELL&HOWELL 16 mm.
1 projector cine SINGER instaload 16 mm.

tipus 16-87082
1 projector cine EUMIG 905 8 mm.
1 projector cine ELMO STI60
1 trípode per a projector (fusta)

6 bobines cines 16 mm.
1 bobina cine 8 mm.

1 retroprojector GRAFOSCOP
1 projector cossos opacs LIESSENGANG E-10

1 pantalla portàtil petita
1 pantalla mural per a projecció

2 ¡ntercomunicadors

1 moble melam blanca amb cal. i arm.
1 moble melam blanca amb cal. i arm.
1 moble melam blanca amb cal. i arm.

Total material CCTV
Total material Saló Actes
Total material cedit

Currículum
Currículum realitzacions UMAV:

1. Còpies i tiratges:

420 còpies en formats vídeo VHS, 8mm i Beta
52 còpies en format cassette
11 còpies en format U-MATIC LB S
15 còpies en format S-VHS

2. Producció:

220 hores de filmació
250 extres i actors emprats
9000 wats de llum emprats
1800 km. de desplaçament

37.301
39.309

40.601
14.301

14.401
39.001
38.901

s/c
s/c

40.401
40.201

40.501
38.801

10.182/01

20.000
4.000

435.000
217.000

48.750
46.250
10.000

62.000
131.500

20.580
158.500

14.000

8.838.631

1984
1985

1985
1978

1978
1985
1985

1985
1985

1985
1985

1991

10.154/01
10.155/01
10.156/01

4.649.822
4.188.809

81.312
145.197
133.190

1991
1991
1991
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3. Post-producció:

420 hores d'enregistrament màquines

4. Serveis de multicàmera i directes:

40 hores de directe

5. Instal·lacions i manteniment:

21 instal·lacions revisades i posades en ordre de funcionament

6. Realitzacions vídeo:

Tarragona al vent dels 8.000
Pre-Sky, un aprenentatge
Resum JJPPOO
Guia Universitària.
Resums d'actes universitaris
Representacions corals, esportives, teatre...
Activitats esportives
Vídeo presentació SMAV
Guies didàctiques geologia
Curts didàctics per a diferents ensenyaments
Els contes
XXV Ann. Infermeria
URV al Brasil

7. Multicàmeres i directes:

Congrés Educació Física
Congrés Portes obertes
Congrés didàctica de la llengua
Cicle de conferències Enologia
Actes esportius
Actes inauguració curs
Realitzacions CCTV
Seguiment actes i conferències a través de CTTV

8. Col·laboracions:

W Reus
TV Vendrell
TV Tortosa
TV Amposta
Serv. àudio-visuals Impact Press
Mabs vídeo-produccions
Manrover Video
Estudi 7 vídeo i TVE
Ajuntament de Tarragona
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Revista comunicació educativa
Servei Audio-visuals UB
Servei Audio-visuals UPC
Servei Audio-visuals Universidad de Gran Canarias
Cp. Pràctiques
Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès

ACORD 9/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la Memòria de creació
de l'Aula de Música

S'acorda aprovar la Memòria de creació de l'Aula de Música, que figura com a
annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ANNEX
MEMÒRIA DE CREACIÓ

AULA DE MÚSICA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

AULA DE MÚSICA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

A la primavera de 1991 va ser fundada a la Divisió VII de la Universitat de Barcelona
la Coral Universitària, dirigida per Montserrat Rios, i formada per professors,
estudiants i personal d'administració i serveis.
Des d'aquest moment la Coral començà un seguit d'activitats (annex I) que la porten
fins al moment actual, amb un prestigi força merescut i amb un nombre elevat de
cantaires.
En aquest moment es proposa la consolidació de la Coral, creant una estructura
organizativa dins la Universitat, l'Aula de Música, que inclogui les seves activitats i
permeti iniciar-ne d'altres relacionades amb la música dins la Universitat.
Amb la creació de l'Aula de Música es pretén començar la normalització de les
activitats d'extensió universitària de la Universitat Rovira i Virgili, creant un model
organitzatiu i possibilitant que l'activitat que ara té més solvència, l'expressió
musical, es consolidi definitivament.

Estructura organizativa
L'Aula de Música és una estructura d'extensió universitària, inserida en el Vice-
rectorat amb competències en aquesta àrea. Estarà coordinada per un professor de
l'àrea de Música, nomenat pel rector, i que rebrà el complement equivalent al d'un
secretari de Departament, tindrà un pressupost propi i la seva seu en els locals que
la Gerència li assigni.
Tindrà les següents seccions:

Coral Universitària
Grup de Música Antiga
Cor Petit de Solistes
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Cadascuna estarà dirigida per la persona que designi el coordinador de l'Aula de
Música.
Qualsevol membre de la comunitat universitària, amb els coneixements necessaris
de música, podrà formar part de les diferents seccions de l'Aula de Música.

Objectius generals
Són objectius de l'Aula de Música:

1r Cultivar l'expressió musical en els seus diferents aspectes.
2n Organitzar tota mena d'activitats d'extensió universitària relacionades amb la

música.
3r Representar la Universitat Rovira i Virgili en actes acadèmics propis o d'altres

organismes.

Més concretament, l'Aula de Música pretén:

a) Recuperar i enregistrar obres dels mestres de Capella de la Catedral de
Tarragona, i d'altres compositors de les nostres comarques.

b) Treballar amb compositors contemporanis noves tendències de la música coral.
c) Treballar sobre temes monogràfics d'autors dels quals se celebrin aniversaris

(Mompou, Monteverdi, O. di Lassaus, Palestrina, etc.)
d) Participar en concursos internacionals de cant coral. c
Q) Participar en intercanvis i organitzacions de trobades o festivals amb altres

corals universitàries europees.
f) Participar en tots els actes acadèmics oficials de la Universitat on sigui

requerida la seva presència.
g) Organitzar cursos d'estiu sobre temes relacionats: direcció coral, interpretació

musical, etc.

Objectius immediats
Presentació del cicle de concerts-conferències "L'evolució de la música coral: del
cant gregorià als nostres dies".
Participació en el concurs de Sugo (Irlanda) els dies 29, 30 i 31 d'octubre de 1993.
Participació en el 15 Europa Cantat a Dinamarca, del 21 al 31 de juliol de 1994.
Intercanvi amb la Coral Universitària de Lleó.

ESTUDI DE COSTOS

El cost de l'Aula de Música inclou quatre apartats:

1r Costos de personal, referits exclusivament al complement que s'assigna al
coordinador de l'aula, equivalent al d'un secretari de departament.

2n Despeses de funcionament, que inclouen els costos de material tipus
partitures, quotes a les federacions, viatges dels cantaires, dels músics o dels
directors, cursets de perfeccionament, etc.

3r Inversions i manteniment, inicialment importants perquè cal dotar l'Aula d'un
piano vertical, però més endavant només el manteniment corresponent als
instruments que utilitzen.
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4t Organització de concerts amb altres grups corals o orquestres per la primavera
i per Nadal.

L'objectiu que es pretén és, però, que s'autofinanciï, ja que per cada actuació fora
de les oficials dins la Universitat es cobrarà un preu, l'import del qual servirà per fer
front al pressupost annual de l'Aula de Música. Això no obstant, un 20% dels
ingressos de l'aula correspondran al pressupost general de la Universitat.
Els preus de les activitats de l'aula seran fixats anualment juntament amb els
pressupostos de la U R V.

PRESSUPOST DE 1993

1 Complement coordinador 300.000
2 Despeses de funcionament

2.1 Quotes 30.000
2.2 Viatges 400.000
2.3 Cursets 100.000
2.4 Material 50.000
2.5 Altres 50.000

3 Inversions i manteniment
3.1 Piano vertical 450.000
3.2 Material musical complementari 50.000

4 Organització concerts primavera i Nadal
4.1 Concert primavera 520.000
4.2 Concert Nadal 550.000

TOTAL 2.500.000

Concerts realitzats:

Dia 25 de gener de 1991:

Dia 23 de maig de 1991:
Dia 14 d'octubre de 1991:
Dia 25 d'octubre de 1991 :

Dia 22 de novembre de 1991 :

Dia 25 de gener de 1992:

Dia 29 de febrer de 1992:

Dia 27 de març de 1992:

Dia 23 d'abril de 1992:

Dia 19 de juny de 1992:

Primera reunió informativa per a totes les persones
interessades.
Primer concert. Escola de Mestres.
Concert inauguració curs acadèmic. Aula Magna.
Concert de clausura del I Congrés Hispano-
Francès d'Economia de l'Empresa. Teatre Fortuny.
Participació a la 2a Trobada de Corals de
Tarragona. Catedral de Tarragona.
Concert intercanvi amb la Coral de Ciències de
l'Educació de la Universitat de Barcelona. Església
de les Carmelites Descalces.
Concert intercanvi. Tornada a Barcelona. Sala
d'actes de la Facultat de Ciències de l'Educació.
Barcelona.
Concert Facultat de Medicina. Reus. Simposium:
Avances en la investigación terapéutica en
otorrinolaringologia.
Concert de Sant Jordi. Sala d'actes Escola de
Mestres de Tarragona.
10è Aniversari dels estudis universitaris
d'infermeria a Tarragona. Escola d'Infermeria.
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Dia 15 d'octubre de 1992: Concert Inauguració curs acadèmic. Catedral de
Tarragona (concert realitzat amb la participació de
5 professionals).

Dia 6 de novembre de 1992: Participació dins el Congrés d'Història de la
Medicina Catalana. Voltes del Pallo!.

Dia 20 de novembre de 1992: Participació a la 3a Trobada de Corals de
Tarragona. Catedral de Tarragona.

Dia 22 d'abril de 1993: Concert ofert per als alumnes de BUP de la
Universitat Laboral.

Dia 24 d'abril de 1993: Concert a l'Església Parroquial de Flix. 4a
Primavera Musical. Flix.

Dia 6 de maig de 1993: Primavera a la Universitat. Concert a la Catedral de
Tarragona amb l'Orquestra Pablo Sarasate de
Pamplona.

ACORD 10/25, de 7 í 10 de juny, pel qual s'aproven els criteris de
distribució del Fons del Programa Especial de Promoció de la Recerca i
Desenvolupament Tecnològic

S'acorda aprovar la proposta de criteris de distribució del Fons del Programa
Especial de Promoció de la Recerca i Desenvolupament Tecnològic, que
figura com a annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ANNEX
FONS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA I

DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

Convocatòria 1993. Bases:

1. Caràcter i finalitat de l'ajut

L'objectiu d'aquests ajuts és el finançament de la dotació i millora de la
infraestructura de recerca a les universitats públiques catalanes, la qual haurà
d'estar clarament integrada a les línies de recerca de la unitat sol·licitant.

2. Sol·licitants

Podran prendre part en aquesta convocatòria els departaments o unitats
equivalents, instituts de recerca i serveis generals científico-tècnics de suport a la
recerca de les universitats públiques catalanes.

3. Sol·licituds

Els departaments o unitats equivalents, instituts de recerca i serveis generals
científico-tècnics podran generar sol·licituds, d'acord amb el model normalitzat,
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adreçat al director general de Recerca, i presentar-les als vice-rectorats de Recerca
o equivalents segons els mecanismes i terminis que la Universitat determini.

Les sol·licituds es referiran a equipament amb un cost unitari de fins a 10 milions de
pessetes, excepte en el cas de fons bibliogràfic i programaris, per als quals les
propostes no podran ser superiors a 1.500.000 PTA; en queden exclosos els
microordinadors d'ús personal.

Al seu torn, els vice-rectorats de Recerca presentaran una proposta, en la qual
només es podrà incloure un màxim de 3 sol·licituds per departament, institut de
recerca o servei científico-tècnic, prioritzada en funció dels criteris propis de la
política científica i de suport de la recerca de la Universitat, al Registre General del
Comissionat per a Universitats i Recerca (Tapineria, 10, 3a planta, 08002
Barcelona), dintre dels terminis establerts en aquesta convocatòria.

La proposta anirà acompanyada de la informació acreditativa dels mecanismes i
criteris d'avaluació i priorització de les sol·licituds d'acord amb els models
normalitzats.

4. Termini

El termini de presentació de les propostes de les universitats s'obrirà a partir de
l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya f ins a l·1 de juliol de 1993.

5. Avaluació

La valoració de les sol·licituds les farà una comissió a l'efecte nomenada pel
director general de Recerca.
Es tindrà en compte, per a la selecció final, la priorització de cada universitat en el
marc dels objectius de la seva política de recerca, així com el seu compromís de
cofinançament dels equips sol·licitants.
La Direcció General de Recerca resoldrà dintre de la 2a quinzena del mes d'octubre
de 1993. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà
denegada la sol·licitud presentada.

6. Pagament

El pagament s'efectuarà un cop presentades, en aquesta Direcció General de
Recerca, justificacions de la despesa conforme s'ha complert la finalitat objecte de
la subvenció atorgada.

7. Control de l'administració

Els beneficiaris tenen l'obligació de facilitar tota la informació requerida pels òrgans
de control de l'Administració, d'acord amb el que preveuen els articles 12 i 13 de la
Llei 3/1992 de 28 de desembre de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 1993.
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PROPOSTA

GPC = Grups pre-competitius

1. Grups de priorització absoluta: 37.500.000 PTA

1.1 25% a GPC*
1.2 25% a substitucions de material obsolet o deteriorat.
1.3 50% a sol·licituds de departaments, instituts o serveis prioritzades per
finançament extern.

2. Grups de priorització relativa: fins a 75 milions en total, amb la mateixa
priorització que a 1.3.

* La Comissió de Recerca definirà el concepte de grup pre-competitiu.

NOUS DEPARTAMENTS DE LA URV (17)

(*) DEPARTAMENT D'HISTÒRIA I GEOGRAFIA
(*) DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

DEPARTAMENT DE FILOLOGIES ROMÀNIQUES
DEPARTAMENT DE FILOLOGIES ANGLO-GERMÀNIQUES
DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA
DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
DEPARTAMENT DE QUÍMICA

(*) DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QUÍMICA
DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA l BIOTECNOLOGIA

(*) DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
DEPARTAMENT DE MEDICINA I CIRURGIA

(*) DEPARTAMENT D'INFERMERIA
(-) DEPARTAMENT DE GESTIÓ D'EMPRESES I ECONOMIA
(-) DEPARTAMENT DE DRET
(-) DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA
(-) DEPARTAMENT D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
(-) DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELÈCTRICA I MECÀNICA

(*) Departaments amb ensenyaments "nous" i professors "vells", o de nova
creació.

(-) Departaments amb ensenyaments "nous" i professors "nous".

LIMITACIONS

10 milions com a màxim per sol·licitud.
3 sol·licituds com a màxim per departament o SCT

COFINANCAMENT

1. Quan se sol·liciti un aparell cofinançât externament és imprescindible aportar
documentació acreditativa.
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2. En la priorització es col·locarà a la llista un aparell cofinançât per a cada una de
les sol·licituds no cofinançades.

D'aquesta manera, un departament pot rebre l'adjudicació d'un aparell monofinançat
i d'un altre cofinançât, o pot rebre només l'adjudicació d'un aparell cofinançât.
A més % de cofinançament extern de l'aparell, més prioritat.

ANNEX 1

Línies genèriques d'investigació i sublínies.

1. Recerca clínico-sanitaria.

2. Biomedicina, bioquímica i biologia molecular i cel·lular.

-Envelliment
-Nutrició
-Neurobiologia
-Càrdio-vascular i arteriosclerosi
-Toxicologia

3. Enginyeria de la fabricació.

-Disseny de processos
-Investigació operativa (optimització de processos, cues, etc.)
-Energia
-Reactors químics
-Control de processos, control de qualitat i l'automàtica
-Informàtica industrial i visió per computadors
-Disseny i avaluació de xarxes, i aprenentatge de màquines
-Supercomputació d'equips industrials
-Seguretat i higiene industrials
-Economia d'empreses
-Psicologia organizativa i relacions laborals

4. Ciències aplicades.

-Química aplicada
-Química fina
-Agroalimentària

5. Medi ambient

-Educació
-Geografia
-Salut
-Dret
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-Enginyeria mediambiental
-contaminants
-tractaments de residus
-tenologia
-risc
-sensors

6. Patrimoni històric i cultural

-Arqueologia, prehistòria i món antic

7. Món mediterrani

-Problemàtica interdisciplinària, -demografia, migracions i problemes de
bilingüisme

8. Línia de ciències econòmiques: gestió i administració d'empreses en el marc
comunitari: aspectes microeconomics i macroeconomies.

9. Línia de ciències jurídiques: dret públic de Catalunya.

10. Línia de ciències de l'educació.

ESCOLA D'ENOLOGIA

CODIFICACIÓ PRESSUPOST. CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DISPONIBLE

07.6.03
07.6.03
07.6.03
07.6.03
07.6.03
07.6.03
07.6.03
07.6.03
07.6.03
07.6.03
07.6.03
07.6.03

411.70
411.70
411.70
411.70
415.72
411.70
411.77
411.77
411.77
411.70
411.70
411.70

680.11
680.12
680.13
680.14
683.21
680.15
680.02*
680.03*
680.04*
680.02*
680.03*
680.05*

1.192.400
438.182

3.011.159
1.720.569
7.230.720

18.145
200.000

2.040.000
4.600.000

300.000
1.000.000

50.000

1.192.400
328.746

1.650.169
34.390

4.338.432
20

200.000
2.040.000
4.600.000

300.000
1.000.000

50.000

TOTAL CRÈDIT INICIAL 21.801.175

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA, HISTÒRIA I FILOSOFIA

CODIFICACIÓ PRESSUPOST. CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DISPONIBLE

07.5.06418.70680.15
07.5.06 412.7B 680.24
07.5.06 412.7A 680.22

887.892
151.467
94.296

260.814
127

90.406
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07.5.06 412.7A 680.23 94.296 18.782
07.5.06 412.7A 680.25 500.000 491.000
07.5.06412.75680.25 52.466 50
07.5.06411.74680.23 542.431 85.022
07.5.06411.74680.24 910.160 11.695
07.5.06 411.74 680.22 756.614 20.818
07.5.06424.78683.21 118.472 822
07.5.06418.73680.25 500.047 15.198
07.5.06411.74680.12 1.359.610 689.627
07.5.06411.74680.13 40.390 40.390
07.5.06 411.74 680.14 1.000.000 757.995
07.5.06412.75680.13 400.000 400.000
07.5.06412.75680.15 200.000 73.814
07.5.06 412.79 680.13 655.011 538.541
07.5.06418.71680.15 563.870 296.436
07.5.06412.79680.15 784.989 421.707
07.5.06417.70689.15 584.110 5.011
07.5.06431.70689.12 304.503 304.503
07.5.06431.70689.13 24.756 24.756
07.5.06431.70689.15 540.676 340.548
07.5.06 415.70 683.11 507.525 52.692
07.5.06 418.74 680.45 4.196 4.196
07.5.06 418.7A 680.15 750.000 750.000
07.5.06 418.7B 680.15 750.000 750.000
07.5.06416.70689.15 25.716 132
07.5.06413.73680.05* 200.000 200.000
07.5.06 412.79 680.03* 990.000 990.000
07.5.06412.79680.06* 450.000 450.000
07.5.06 412.7P 680.03* 300.000 300.000
07.5.06 412.7P 680.05* 150.000 150.000
07.5.06 412.7N 680.03* 300.000 300.000
07.5.06 412.7N 680.05* 487.000 487.000
07.5.06 412.7L 680.03* 237.000 237.000
07.5.06 412.7L 680.05* 381.000 381.000
07.5.06 412.7K 680.03* 350.000 350.000
07.5.06 412.7K 680.05* 800.000 765.486
07.5.06 412.7H 680.02* 600.000 495.260
07.5.06 412.7H 680.03* 175.000 175.000
07.5.06 412.7H 680.04* 500.000 500.000
07.5.06 412.7H 680.05* 750.000 525.810

TOTAL CRÈDIT INICIAL 20.128.747

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
\

CODIFICACIÓ PRESSUPOST. CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DISPONIBLE

07.5.03418.71680.15 360.000 8.065
07.5.03 424.7C 683.21 244.231 132.210
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07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03
07.5.03

411.76
411.71
411.76
411.76
411.76
421.70
412.76
412.76
421.71
423.77
423.76
411.72
411.72
411.72
416.70
411.71
411.71
418.77
423.75
423.76
412.71
412.71
412.71
412.71
411.76
412.76
412.76
421.71
421.72
421.72
421.72

680.12
680.13
680.13
680.14
680.15
682.13
680.13
680.15
682.13
684.25
684.25
680.12
680.13
680.14
689.25
680.12
680.15
689.12
684.15
684.15
680.02*
680.03*
680.04*
680.05*
680.02*
680.03*
680.05*
682.03*
682.02*
682.03*
682.04*

TOTAL CRÈDIT INICIAL

DEPARTAMENT DE QUÍMICA
\

CODIFICACIÓ PRESSUPOST.

250.000
1.003.517
1.400.000
2.500.000

50.000
1.000.000

400.000
300.000
192.474

2.688
1.200

420.000
1.486.185

165.258
1.147

210.447
34.997

175.000
3.618

90.000
300.000

1.300.000
2.000.000

100.000
250.000

1.500.000
50.000

700.000
227.273

1.090.90?
1.545.455

19.354.399

37.895
259.267

901
927.862

4.080
507.305
150.564
300.000
175.143

2.688
1.200

20.451
244.788
157.913

1.147
181.271
34.997
9.468
3.618
5.298

300.000
1.300.000
2.000.000

100.000
250.000

1.407.441
1.541

594.772
227.273

1.090.909
145.456

CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DISPONIBLE

07.5.01
07.5.01
07.5.01
07.5.01
07.5.01
07.5.01
07.5.01
07.5.01
07.5.01
07.5.01
07.5.01

418.70
412.73
411.76
411.76
411.76
411.76
411.76
412.78
412.78
412.78
412.78

680.15
680.23
680.22
680.23
680.12
680.13
680.14
680.23
680.25
680.13
680.15

2.695.167
4.360

50.219
22.194

500.000
100.020

1.481.976
349.522

17.000
377.192
40.000

240.169
224

10.436
300

98.709
1.988

257.295
8.401
3.167

136.361
700
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07.5.01 424.79 683.11 6.700.000 550.000
07.5.01417.73689.35 1.728 1.728
07.5.01 412.7E 680.32 2.145 2.145
07.5.01424.74683.21 5.922.764 281.685
07.5.01 424.7A 683.21 3.190.000 3.190.000
07.5.01424.74683.11 5.799.190 755.882
07.5.01 417.71 689.15 172.242 52
07.5.01412.73680.12 200.000 159.190
07.5.01412.73680.13 1.868.508 937
07.5.01412.73680.15 300.000 149.424
07.5.01412.73680.14 1.047.000 1.047.000
07.5.01 412.7F 680.33 1.502 1.502
07.5.01412.72680.24 1.246.981 1.519
07.5.01417.72689.15 130.510 550
07.5.01412.72680.12 200.000 36
07.5.01412.72680.13 900.000 28
07.5.01412.70680.12 507.360 36.483
07.5.01412.70680.13 96.426 4.955
07.5.01412.70680.15 176.870 14.134
07.5.01416.71689.25 190.000 43.392
07.5.01418.71680.15 151.083 91.326
07.5.01 412.7G 680.12 200.000 66.293
07.5.01 412.7G 680.13 500.000 217.792
07.5.01 412.7G 680.14 2.000.000 511.440
07.5.01 412.7G 680.15 50.000 31.491
07.5.01412.70680.14 7.792.406 2.192.030
07.5.01412.72680.04 2.177.000 2.177.000
07.5.01 423.7A 684.15 90.000 66.063
07.5.01412.73680.02* 300.000 300.000
07.5.01412.73680.03* 2.300.000 2.081.979
07.5.01412.73680.04* 1.000.000 1.000.000
07.5.01412.73680.05* 400.000 400.000
07.5.01412.72680.02* 200.000 13.080
07.5.01412.72680.03* 1.000.000 543.972
07.5.01412.72680.04* 2.177.000 2.177.000
07.5.01412.72680.05* 50.000 4.258
07.5.01412.70680.02* 562.000 562.000
07.5.01412.70680.03* 81.000 65.946
07.5.01412.70680.05* 91.000 91.000
07.5.01 412.7M 680.02* 300.000 52.097
07.5.01 412.7M 680.03* 1.400.000 1.400.000
07.5.01 412.7M 680.04* 2.542.174 2.542.174
07.5.01 412.7M 680.05* 257.826 233.826
07.5.01 412.7J 680.03* 1.250.000 1.199.181
07.5.01 412.7J 680.04* 4.000.000 3.173.179
07.5.01 412.7G 680.02* 200.000 200.000
07.5.01 412.7G 680.03* 500.000 279.770
07.5.01 412.7G 680.04* 1.000.000 1.000.000
07.5.01 412.7G 680.05* 50.000 50.000
TOTAL CRÈDIT INICIAL 66.580.900
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DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QUÍMICA I BIOQUÍMICA

82

CODIFICACIÓ PRESSUPOST. CRÈDIT INICIAL C

07.5.02418.70680.15
07.5.01 418.70680.25
07.5.01 423.71 684.15
07.5.01 423.70684.15
07.5.01 41 2.7D 680.23
07.5.01 412.77680.13
07.5.01 424.73683.11
07.5.01 412.77680.13
07.5.01 412.78680.13
07.5.01 426.70689.15
07.5.01 418.75689.05
07.5.01 412.76689.12
07.5.01 423.78 684.05
07.5.01 411.78680.04
07.5.01 412.77680.12
07.5.01 423.72684.15
07.5.01 411.78680.02*
07.5.01 411.78680.03*
07.5.01 411.78680.04*

TOTAL CRÈDIT INICIAL

FACULTAT DE CIÈNCIES

1.346.670
3.533

389.074
25.495
22.987

353.000
5.000.000

353.000
900.000
776.546

1.000.000
400.000
440.000

7.000.000
33.806
90.000

300.000
380.000

7.000.000

25.814.111

ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

534.259
389

185.400
1.608
9.467

14.174
13.855
14.174

516.950
543.390
261.273
400.000
91.127

7.000.000
18.438
6.693

300.000
380.000

7.000.000

CODIFICACIÓ PRESSUPOST. CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DISPONIBLE

07.6.02 637.01 620.21 48.271 48.271

DEPARTAMENT DE MEDICINA I CIRURGIA

CODIFICACIÓ PRESSUPOST. CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DISPONIBLE

07.5.04412
07.5.04412
07.5.04412
07.5.04 411
07.5.04418
07.5.04 411
07.5.04 411
07.5.04418
07.5.04412
07.5.04412
07.5.04411
07.5.04 411
07.5.04 411

,7C 680.32
.7C 680.23
.7C 680.25
.75 680.22
.70680.15
.75 680.23
,75 680.25
.72 680.25
,74680.13
,74680.15
,75 680.12
,75 680.13
,75680.14

1.596
1.833
6.486

200.000
869.741

1.000.000
100.000
80.000

400.000
200.000
200.000
500.000
250.000

1.596
1.833
2.035

88.265
869.741
889.435
100.000
80.000

292.160
7.454

200.000
500.000
131.877
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07.5.04414.71
07.5.04 426.70
07.5.04 424.77
07.5.04418.78
07.5.04412.74
07.5.04411.75
07.5.04411.75
07.5.04 424.76

689.22
689.15
683.21
689.05
680.35
680.35
680.33
683.21

TOTAL CRÈDIT INICIAL

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA

CODIFICACIÓ PRESSUPOST.

50.000
104.201
249.613
750.000

1.361
2.140
2.097

3.500.000

8.469.068

50.000
104.201
128.242
682.724

16
377
40

2.240.964

CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DISPONIBLE

07.5.05
07.5.05
07.5.05
07.5.05
07.5.05
07.5.05
07.5.05
07.5.05

418.70
411.73
411.73
411.73
411.73
411.73
418.79
416.70

680.15
680.22
680.23
680.12
680.13
680.14
680.15
689.05*

TOTAL CRÈDIT INICIAL

DIVISIÓ VII

CODIFICACIÓ PRESSUPOST.

07.3.01 418.01 680.15

SENSE CODIFICACIÓ

Subvenció excavadora
Prof. Rudolf Cortés*
CICYTPB91-0551 1a
Ferré Vidal, J.A.*
Subv. CIRIT adquis. sit,
infor. i bibliografia*
Subv. CIRIT equip, cienti.
fons FEDER*
PIAR*
FEDER*

661.666
4.318

47.135
50.800
64.086

1.085.114
750.000
300.000

2.963.119

185.894
4.318

20.793
50.800
13.703

1.058.773
750.000

67.753

CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DISPONIBLE

519.681 55.482

CRÈDIT INICIAL SALDO DISPONIBLE

836.498

2.250.000

50.000.000

100.000.000
7.235.450

100.000.000

836.498

2.250.000

50.000.000

100.000.000
7.235.450

100.000.000

TOTES LES CIRITS I CICYTS AMB ASTERISC VAN ÉSSER ATORGADES L'ANY
1992.
TOTA LA RESTA CORRESPON ALS ANYS 1989,1990 11991.
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ACORD 11/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la modificació de la
composició de la Comissió de Recerca de la Universitat Rovira i Virgili

S'acorda aprovar la modificació de la composició de la Comissió de Recerca
de la Universitat Rovira i Virgili, la qual estarà presidida pel vice-rector de
Recerca i integrada per un representant de cadascun dels departaments de
la Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ANNEX
MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE RECERCA

Dr. Pere Anguera i Nolla
Departament d'Història i Geografia.
Dr. Joan Josep Pujades Muñoz
Departament de Filosofia i Antropologia Social.
Dr. Jordi Ginebra i Serrabou
Departament de Filologies Romàniques.
Dra. Elisabet Russell Brown
Departament de Filologia Anglo-germànica.
Dr. Bonifacio Jiménez Jiménez
Departament de Pedagogia.
Dra. Sílvia Sastre i Riba
Departament de Psicologia.
Dra. Virginia Cádiz Deleito
Departament de Química.
Dr. Jordi Grifoll Taverna
Departament d'Enginyeria Química.
Dr. Albert Mas Baron
Departament de Bioquímica i Biotecnologia.
Dr. J.M. Llobet Mallafré
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.
Dr. Carles Martí Hennemberg
Departament de Medicina i Cirurgia.
Sra. Virtudes Rodero Sánchez
Departament d'Infermeria.
Dr. Agustí Segarra i Blasco
Departament de Gestió d'Empreses i Economia.
Dra. Encarnació Ricart i Martí
Departament de Dret.
Dr. Xavier Correig Blanchar
Departament d'Enginyeria Electrònica.
Dr. Xavier Grau i Vidal
Departament d'Enginyeria Elèctrica i Mecànica.
Dr. Manel Sanromà i Lucia
Departament d'Enginyeria Informàtica.



85 UNIVERSITAT KOVIRA I VIRGILI - Full Oficial núm. 7 - gener de 1994

ACORD 12/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'accepta la sessió de terrenys
per a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials efectuada per
l'Ajuntament de Reus

S'accepta la sessió de terrenys per a la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials efectuada per l'Ajuntament de Reus, i es faculta el rector per
dur a terme les gestions necessàries a l'efecte.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ACORD 13/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aproven les modificacions de
les Normes provisionals de funcionament d'aquesta Universitat

S'aproven, d'acord amb l'informe emès pels Serveis Jurídics del
Comissionat per a Universitats i Recerca i l'Assessoria Jurídica de la
Universitat Rovira i Virgili, les modificacions de les Normes provisionals de
funcionament d'aquesta Universitat, que figuren com a annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

Modificacions de les Normes provisionals de funcionament de la Universitat Rovira i
Virgili

Article 15

15.4 El vice-degà o vice-director és nomenat pel rector, a proposta del centre,
entre els seus professors.

15.5 Són funcions del vice-degà o vice-director:

a) Substituir el degà o director en cas d'absència
b) Presidir en nom del degà o director les comissions que li corresponguin
c) Totes les altres que li siguin encomanades dintre de l'àmbit de les seves

competències o atribuïdes pel reglament del centre

15.6 El secretari, nomenat pel rector a proposta del degà o director del centre,
entre els seus professors, és el fedatari dels actes i acords de la junta del
centre i aixecarà acta de totes les sessions que aquest òrgan realitzi. Així
mateix, exercirà les funcions que li siguin encomanades dintre de l'àmbit de
les seves competències o atribuïdes pel reglament del centre.

Article 17

17.3 En els casos en què la localització geogràfica o l'especialització científica o
docent ho aconsellin, podran constituir-se seccions departamentals, prèvia
autorització de la Comissió Gestora i d'acord amb el procediment que aquest
efecte s'estableixi.
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Article 19

c) Organitzar i impartir els cursos de doctorat
d) Organitzar i impartir cursos d'especialització, reciclatge i extensió

universitària

Article 22

22.2 El director de departament és elegit pel consell del departament.

Article 24

24.2 Els instituts poden ésser propis, interuniversitaris i adscrits.
24.6 Els instituts podran ésser adscrits mitjançant el conveni corresponent amb

les entitats públiques o privades que hi col·laborin.

Article 34

34.2 j) Nomenar els membres de les comissions previstes als articles 35 a 39 de
la Llei de reforma universitària

Supressió de l'article 33.2 i les disposicions transitòries 2 i 3.

ACORD 14/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la transformació en
professors titulars interins de professors associats a temps complet i
d'ajudants

S'acorda aprovar la transformació en professors titulars interins dels
professors següents:

Professors associats a temps complet
Amb data d'1 d'octubre de 1993:

Dra. Isabel Company
Sr. Peris Navarro
Sra. Sara Pujol
Sr. Ildefonso Cuesta Romero
Sr. Joan D. Fernández Ballart
Sra. Alison Anne Tickle

Ajudants
En el cas dels Srs. Jordi Catana i Juan C. Suárez, s'acorda no procedir a la
seva transformació en professors titulars interins i fer una pròrroga d'un any
del contracte actual, a l'espera de determinar la plantilla per departaments
que es farà el curs vinent.
En el cas del Sr. Domènech J. Sánchez, s'acorda no procedir a la seva
transformació en professor titular interí i mantenir el seu contracte en vigor,
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atès que l'increment previsible de places a l'ensenyament de Medicina
permetrà una solució satisfactòria.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ACORD 15/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la 2a convocatòria per
cobrir places dels cossos docents universitaris

S'acorda aprovar les places de la 2a convocatòria (juny 1993) de concurs per
cobrir places dels cossos docents universitaris.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ANNEX
PLACES DE PROFESSORS A CONCURS

2a CONVOCATÒRIA, JUNY 1993

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

Dept

Filosofia i
Antrop. S.

Filosofia i
Antrop. S.

Filologies
Roman.

Filologies
Roman.

Bioquími-
ca i Biot.

Bioqufmi-
ca i Biot.

Hä iGä

HaiGa

Ha iGa

Ha iGa

Cat.

TEU

TU

TU

TU

CEU

TEU

TEU

TEU

TEU

TU

Àrea

Antropolo-
gia Social

Filosofia

Filologia
Espanyola

Filol. Llatina

Bioq. i Biol.
Molecular

Nutrició i
Bromat.

Anàlisis
Geògraf.
Regional

Ha Contem-
porània

Ha Contem-
porània

Ha de l'Art

Interí

J. Roca

Maria R.
Cubells

C. Garriga

J. Salvadó

J. Salvadó

O. Busto

J. B. Boqué

P. A. Heras

M. Duch

J. C. Suárez

President

J. Prat

R. Valls

J.A. Pascual

J. F. Alcina

M. Alemany

A.. Mariné

J. Oliveras

P. Anguera

P. Anguera

I. Julián

Secretari

A. Carloni

J.
Zubimendi

E. Forgas

J.M.
Maestre

T. Segués

M. C. de la
Torre

J. Mateu

J. M. Roig

J. M. Roig

ASateedo

Observ.

Pendent
renúncia

AraTiU

Prové de
Geografia
Física

Pendent
renúncia
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Eng. In-
formàtica

Eng. In-
formàtica

Eng. In-
formàtica

Eng. Quí-
mica

Eng. Quf-
mica

Eng. Quí-
mica

Eng. Quí-
mica

Eng.
Elèctrica i
Mecànica

Elèctrica i
Mecànica

Elèctrica i
Mecànica

Eng.
Elèctrica i
Mecànica

Elèctrica i
Mecànica

C. Mèdi-
ques i Bà-
siques

Inferme-
ria

TEU

TEU

TEU

CEU

TU

TU

TEU

TEU

TEU

TEU

TEU

TU

TU

TEU

Matemàtica
Aplicada

Ueng. i Sist
Informàtics

Ueng. i Sist.
Informàtics

Eng. Quí-
mica

Eng. Quí-
mica

Eng. Quí-
mica

Tecn. dels
Aliments

Enginyeria
Elèctrica

Enginyeria
Elèctrica

Express.
Gràfica en
l'Energia

Express.
Gràfica en
l'Energia

Mecànica
de Fluids

C. Morfolò-
giques

Infermeria

C. García

B. López

V. Torra

F.López

J. Salvadó

C. Güell

Lluís
Massagués

U. Guasch

C. Turón

J. Gomis

R. M. Fenoli

M.A.
Martorell

Oelshams

P. Botella

P.Brunet

F. Giralt

F. Giralt

F. Giralt

A. Mulet

J. Majó

J. Majó

À. Olivé

À. Olivé

E. Valencià

J.M.
Domènech

J. M. Mayan

G. González

R. Sangüesa

R. Sangüesa

M. Medir

J. Giralt

J. Grifoll

J. Tarragó

Pedró
Santibáñez

Pedro
Santibáñez

M. Casas

/

M. Casas

Grau Vidal

J. M. Tomas

R. M. Blasco

Interi. Arq.
Compu.

ProvéTiU

Nova

93-94

Nova

93-94

Canvi àrea
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

G. d'Em-
preses i
Econ.

G. d'Em-
preses i
Econ.

G. d'Em-
preses i
Econ.

G. d'Em-
preses i
Econ.

G. d'Em-
preses i
Econ.

Dret

Dret

Dret

Eng.
Electron.

Eng.
Electron.

Eng.
Electron.

Eng.
Electron.

Eng.
Electron.

Eng.
Electron.

TEU

TEU

TEU

TU

TU

TEU

TU

TU

TEU

TEU

TEU

TEU

TEU

TU

Ec. Finan-
cera i
Compt.

Ec. Finan-
cera i
Compt.

Ec. Aplica-
da

Ec. Finan-
cera i
Compt.

Ec. Aplica-
da

Dret
Mercantil

Dret
Mercantil

Dret Cons-
titucional

Tecnologia
Electrònica

Tecnologia
Electrònica

Tecnologia
Electrònica

Tecnologia
Electrònica

Eng. de S. i
Autom.

Tecnologia
Electrònica

J. Anglada

T. Lorenzana

J. M. López
Rey

Vacant

Vacant

M.Díaz

Thomas-
chewski

J. Vemet

F. LI. Marsal

J. Pallarès

M.A. Polònia

E. Selma

Del Castillo

X. Correig

J.Gil

J.Gil

J.M.
Martínez

J.Gil

M. Parellada

E. Polo
Sanchez

E. Polo
Sanchez

M.A.
Aparicio

Rubb Sola

Rubio Sola

Rubio Sola

Rubio Sola

A.
Fernandez

L Castañer

A. Terceño

A. Tercero

A.Segarra

Casanovas

J. Trullen

A. Sols

S. Sastre

F. Balaguer

J. Maixé

J. Maixé

J. Maixé

J. Maixé

P.Garcés

E. García

Concurs
de mèrits

Concurs
demèrits

Concurs
de mèrits

ACORD 16/25, de 7 i W de juny, pel qual s'aprova l'increment de places
de professorat per al curs 1993-94
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S'acorda aprovar l'increment de places de professorat per al curs 1993-94,
que figura com a annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ANNEX: INCREMENT DE PROFESSORS PER AL CURS 1993-94

Ensenyament
Química
Fisioteràpia
Enginyeria Química
Eng. Informàtica
Enginyeria
Industrial
Dret
Relacions Laborals
Direcció i Administ.
Empresarials

TU
2
1
6

1
5
1

TEU

4

5

2
1

AS B
1
4

2

1
2
1
1

AJ1.1

1
6

2

3

2

cost/ens
10431012
30018059
46472970

29440264

17572776
11937120
32290981

6368979

| TOTAL 1 16 I 12 I 12 14 J 54

[cost 83448096 | 52976016 | 13841676 | 35419846 |

| cost total 185685634

[COST 4t trimestre j 46421408 |

NOTES

No s'hi inclouen els increments necessaris per a Medicina.
No s'hi inclouen tampoc els professors substituts que puguin necessitar-se, ni
els costos de transformacions de temps complets en prof. LRU.

COSTOS UTILITZATS

TU N
TEU
AS B
AJ 1.1

cost
3921138
3319050
867208
1902104

seg soc
1294368
1095618
286265
627885

total
5215506
4414668
1153473
2529989

ACORD 17/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova el Pla d'estudis de
l'Escola Universitària de Treball Social Sant Fructuós de Tarragona

S'acorda aprovar el Pla d'estudis de l'Escola Universitària de Treball Social
Sant Fructuós de Tarragona, que figura com a annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993
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ANNEX
ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: I ROVIRA 1 VIRGILI -Tarragona

I. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DEL TITULO OFICIAL DE

I (1) DIPLOMADO EN TRAS AJO SOCIAL

2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO REPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

I (3) ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 207 CRÉDITOS (4)

Distribución de los créditos

açu)

I CICLO

E CICLO

CURSO

1«

2»

y

MATERIAS
TRONCALES

43.5

57

34.5

MATERIAS
OBLIGATO-

RIAS

9

6

6

MATERIAS
OPTATIVAS

...

12

18

CRÉDITOS
LIBRE

CONFKU.
RACIÓN (5)

...

IOS

10.5

TRABAJO
FINDE

CARRERA

TOTALES

52.5

85.5

69

(1) Se indicará lo que corresponda.

(2) Se indicali lo que corresponda según el art 4* del R.D. 1497/87 (de 1* ciclo: de 1* y 2* ciclo; de sólo 2' ciclo) y las
previsiones del R.D. de directrices generales propias del Ululo de que se traía.

(3) Se indicará el Centro Universitario, con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Administración correspondiente por la que se autoriza la impanición de las enseñanzas por dicho Centra

(4) Dentro de los límites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de los planes de estudios del título de que
se trata.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva 'global'.
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5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO I I (6)

6. I I SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CRÉDITOS A:

H) I I PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

I I TRABAJOS ACADÉMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

I 1 ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD

OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESIÓN. EN SU CASO. DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS:.
- EXPRESIÓN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (81

_CREDITOS

7. ANOS ACADÉMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9)

-1« CICLO I 3 I AÑOS

-2«CICLO I I ANOS

8. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADÉMICO.

AÑO ACADÉMICO

!•

V

y

Libre configuracióa

\

TOTAL

52.5

75

58.5

21

TEÓRICOS

39

42

39

PRÁCTICOS/
CLÍNICOS

13.5

33

19.5

(6) Sf o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el precedente
cuadro de distribución de los créditos de b carga lectiva global.

(7) Sf o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el pirmer caso se especificará la actividad a la que se otorgan
crídi los por equivalencia.

(8) En su caso, se consignará 'materias troncales', 'obligatorias", 'optativas*, 'trabajo fin de carrera", etc.. así como la
expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédilo, y el carácter teórico o práctico de éste.

(9) Se expresará lo que corresponda segón lo establecido en la directriz general segunda del R.D. de directrices generales
propias del título de que se trate.
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II. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 22 ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 22

ciclo o al 2a ciclo de enseñanzas de 18 y 2s ciclo, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos 58 y 8s 2 del R.D. 1497/87.
b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje,
fijando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas
(artículo 9a, 1 R.D. 1497/87).
c) Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 98,2,4a R.D. 1497/87).
d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de
estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo 11
R.D. 1497/87).

2. Cuando de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de
conocimiento. Se cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Annexo 2-A.

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para
acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.D. de directrices
generales propias del título de que se trate (en especial, en lo que se refiere a la
incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales y de los créditos y
áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.D.), así
como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de su plan de
estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

1.a) El Plan de Estudios para la obtención del título de Diplomado en Trabajo
Social se articula como enseñanzas de primer ciclo, con una carga lectiva de 207
créditos y una duración de tres años.
b) En el Plan de Estudios para la obtención del título de Diplomado en Trabajo
Social se establecen los siguientes prerequisites entre las asignaturas que
figuran a continuación:

Trabajo Social I para Trabajo Social II.
Trabajo Social II para Trabajo Social III.
Servicios Sociales I para Servicios Sociales II.
Servicios Sociales II para Servicios Sociales III.
Técnicas de Investigación Social para Prácticum.

Para poder realizar las Prácticas en Instituciones de Servicios Sociales, tienen
que haberse cursado, o bien cursarse simultáneamente, Trabajo Social II y
Servicios Sociales II.
c) El periodo de escolaridad mínimo que se establece, de acuerdo con la Directriz
Propia segunda del título de Diplomado en Trabajo Social, es de tres años de
duración.



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial nuïn. 7 - gener de 1994 94

d) El nuevo Plan de Estudios se implantará en el primer año y se dará a los
alumnos del plan antiguo la opción de continuar los estudios dentro del nuevo plan
mediante la incorporación de asignaturas del primer año.
El cuadro de adaptación al nuevo Plan de Estudios para los alumnos que venían
cursando el Plan antiguo (artículo 11 de R.D. 1497/1987) es el que figura a
continuación:

CUADRO DE ADAPTACIÓN AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS PARA LOS
ALUMNOS QUE CURSABAN EL PLAN ANTIGUO

ASIGNATURAS DEL PLAN ANTIGUO ASIGNATURAS DEL PLAN NUEVO

Fundamentos del Derecho para el
Trabajo Social

Derecho Civil (1.5 créditos)
Derecho Penal (3 créditos)

Derecho Administrativo
Derecho Constitucional y Derecho
Administrativo (1.5 créditos)
Derecho del Trabajo y Derecho de la
Seguridad Social (3 créditos)

Estadística y Técnicas de Investigación
Social

Estadística aplicada en Ciencias
Sociales (6 créditos)
Técnicas de Investigación Social (4.5
créditos)

Política Social y de Bienestar Social
Política Soda] (6 créditos)

Psicología General, Evolutiva,
Diferencial

Psicología General (4.5 créditos)
Psicología Evolutiva y Diferencial (4.5
créditos)

Psicología Social
Psicología Social (4.5 créditos)

Medicina Social
Salud Pública (4.5 créditos)

Sociología General
Sociología (6 créditos)

Estructura Social Contemporánea
Introducción a la Estructura Social
Contemporánea (1.5 créditos)

Antropología Social y Cultural
Antropología Social y Cultural (6 c.)
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ASIGNATURAS DEL PLAN ANTIGUO

Trabajo Social I

Prácticas I

Trabajo Social II

Prácticas II

Trabajo Social III

Prácticas III

Servicios Sociales I

Servicios Sociales II

Servicios Sociales III

Economía aplicada al Trabajo Social

Economía y Cálculo de Gastos de
Proyectos Sociales

Ética General y del Trabajo Social

Historia del Pensamiento Social

ASIGNATURAS DEL PLAN NUEVO

Trabajo Social I (7.5 créditos)

Tecnologías aplicadas al Trabajo Social
(3 créditos)

Trabajo Social II (9 créditos)

Prácticas en Instituciones de Servicios
Sociales (22.5 créditos)

Trabajo Social III (7.5 créditos)

Prácticum (9 créditos)

Servicios Sociales I (4.5 créditos)

Servicios Sociales II (9 créditos)

Servicios Sociales III (7.5 créditos)

Instrucción a la Economía (3 créditos)
Economía aplicada (3 créditos)

Economía y Control Presupostario (6 c.)

Ética General y Deontologia del Trabajo
Social (6 créditos)

Historia del Pensamiento Social (6 c.)

Las convalidaciones se resolverán según la normativa vigente.

3. Las materias troncales "Política Social", "Servicios Sociales" y "Trabajo Social"
se adscriben al área de conocimiento "Trabajo Social y Servicios Sociales",
aunque en el R.D. 1431/1990 de 26 de Octubre (RCL 1990, 2369) no aparece tal
área de conocimiento entre las áreas a las que se vinculan las mencionadas
materias, el Acuerdo de 8 de Abril de 1991 (B.O.E. de 27 de Junio de 1991) (RCL
1991, 1637) de la Comisión Académica del Consejo de Universidades añade el
área de conocimiento "Trabajo Social y Servicios Sociales" a las áreas de
conocimiento que figuran en el anexo del R.D. 1431/1990 de 26 de Octubre,
vinculando también las materias troncales "Política Social", "Trabajo Social" y
"Servicios Sociales".
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CONVALIDACIONES COMO CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN EN EL
PLAN NUEVO DE OPTATIVAS DEL PLAN ANTIGUO

Historia de los Movimientos Populares (6 créditos)
Análisis de la Sociedad desde la perspectiva del paro (6 créditos)
Historia Económica y Social de Cataluña (6 créditos)
Filosofía de la Sociedad (6 créditos)

Siendo el número máximo de créditos que el alumno podrá convalidar de 14.

CONTENIDO CONCRETO DEL PLAN DE ESTUDIOS:

La distribución particularizada de las asignaturas troncales, obligatorias de
Universidad y optativas es la siguiente:

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO OFICIAL DE
DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL

1 . MATERIAS TRONCALES

CURSO MATERIA
1 Derecho
1
2

2

Métodos y
Téc. de In-
vestigación
Social

1

Política Soc
3

Psicología

1

2

Salud Púb.
y Trabajo S

3

ASIGNATURAS
Derecho Civil
Derecho Penal
D. Constitucional
y Administrativo
D. del Trabajo y
de la Seguridad
Soc.

Técnicas de
Inves-tigación
Social

Política Social

Psicología
General
Psic. Evolutiva y
Diferencial
Psicología Social

Salud Pública

CRÉDITOS
1.5

3

1.5

3

4.5

6

4.5

4.5
4.5

4.5

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Derecho Administrativo.
Derecho Civil. Derecho
Constitucional. Derecho Penal.
Derecho del Trabajo y de la
Segundad Social. Filosofía del
Derecho, Moral y Política

Estadística e Investigación Ope-
rativa. Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento. Socio-
logía.

Trabajo Social y Servicios So-
ciales. Ciencia Política y de la
Administración. Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.

Psicología Básica. Psicología
Evolutiva y de la Educación.
Psicología Social.

Enfermería. Medicina. Medicina
Preventiva y Salud Pública. To-
xicologia y Legislación Sanitaria.
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CURSO

1
2
3

1
2

2

1
1

2
2

3
3

MATERIA

Servicios S.

Sociología y
Antrop. S.

Trabajo S.

ASIGNATURAS

Serv. Sociales I
Serv. Sociales II
Serv. Sociales III

Sociología
Introducción a la
Estructura Social
Contemporánea
Antropología
Social y Cultural

Trabajo Social I
Introducción a las
prácticas en Tra-
bajo Social
Tecnologías apli-
cadas al Trabajo S
Trabajo Social II
Prácticas en Insti-
tuciones de Servi-
cios Sociales
Trabajo Social III
Prácticum

CRÉDITOS

4.5
9

7.5

6

1.5

6

7.5

4.5

3
9

22.5
7.5

9

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Trabajo Social y Servicios
Sociales. Ciencia Política y de la
Administración. Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.
Derecho Administrativo.

Sociología. Antropología Sodai.

Trabajo Social y Servicios So-
ciales. Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. Sociología.

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

CURSO

2

2

3

1

1

MATERIA

Economía

Ética

Pedagogía

Estadística

ASIGNATURAS

Introducción a la
Economía

Econ. Aplicada

Ética General y
Deontologia del
Trabajo Social

Introd. a las CC.
de la Educación

Estadística aplica-
da en las Ciencias
Sociales

CRÉDITOS

3

3

6

3

6

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Economía General. Economía
Aplicada. Trabajo Social y
Servicios Sociales.
Economía Aplicada. Trabajo
Social y Servicios Sociales.

Filosofía del Derecho, Moral y
Política. Trabajo Social y Ser-
vicios Sociales.

Teoría e Historia de la Edu-
cación. Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación.
Didáctica y Organiz. Escolar.
Estadística e Investigación Ope-
rativa. Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento. Socio-
logía.
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3. MATERIAS/ASIGNATURAS OPTATIVAS

MATERIA CRÉDITOS ÁREA DE CONOCIMIENTO

Pedagogía Social 6

Economía y Control Pre- 6
supuestario
Historia del Pensamiento 6
Social

Gestión y Dirección de 6
Centros

Educación del Tiempo 6
Libre

Trabajo Social y Tercera 6
Edad

Trabajo Social y Discapa- 6
cidades

Trabajo Social y Margi- 6
nación

Intervención Social en el 6
ámbito de la Salud Mental
Trabajo Social y Drogo- 6
dependencias

Trabajo Social y Justicia 6

Trabajo Social en la Fa- 6
milia y en la Infancia
Psicosociologfa y Dinámi- 6
ca de los pequeños gru-
pos

Sociología de los grupos 6
sociales

Sociología. Teoría e Historia de la
Educación.
Economía Aplicada. Trabajo Social y
Servicios Sociales.
Sociología. Teoría e Historia de la Edu-
cación. Historia de la Filosofía. Antro-
pología Social.
Trabajo Social y Servicios Sociales.
Psicología Social. Sociología. Gestión
de Empresas.
Psicología Social. Didáctica y
Organización Escolar. Teoría e Historia
de la Educación. Pedagogía Social.
Trabajo Social y Servicios Sociales.
Antropología Social. Sociología.
Psicología Evolutiva y de la Educación.
Psicología Social.
Trabajo Social y Servicios Sociales.
Psicología Básica. Psicología Evolutiva
y de la Educación.
Trabajo Social y Servicios Sociales.
Sociología. Psicología Social. Antropo-
logía Social.
Trabajo Social y Servicios Sociales.
Psiquiatría. Psicología Social.
Trabajo Social y Servicios Sociales.
Toxicologia y Legislación Sanitaria. Me-
dicina Preventiva y Salud Pública.
Trabajo Social y Servicios Sociales.
Derecho Civil. Derecho Penal. Socio-
logía. Psicología Social.
Trabajo Social y Servicios Sociales.
Sociología.
Trabajo Social y Servicios Sociales.
Psicología Social. Sociología. Metodo-
logía de las Ciencias del Comporta-
miento.
Trabajo Social y Servicios Sociales.
Sociología. Antropología Social. Psico-
logía Social.
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ACORD 18/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova proposar al Consell
Econòmic per a la seva aprovació les tarifes de biblioteca per a l'exercici
de 1993

S'acorda proposar al Consell Econòmic per a la seva aprovació les tarifes de
biblioteca per a l'exercici de 1993, que figuren com a annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

1) Serveis de Biblioteca

TARIFES

PRÉSTEC DE LLIBRES

ANNEX

Fons propi
Fons propi
Fons propi
Procedència de l'Estat

Procedència estranger

FOTOCÒPIES !

Fons propi
Procedència de l'Estat
(Xarxa REBIUM)
Altres

Procedència d'Europa

Gran Bretanya

França

Procedència EUA

Altres

MICROFILMS

Fons propi

peticions d'Espanya
peticions d'Europa
peticions d'EUA
xarxa REBIUM
altres
França
Alemanya
Gran Bretanya
EUA
resta de països

fins a 10 pàgines
pàgina addicional
fins a 10 pàgines
pàgina addicional
fins a 10 pàgines
pàgina addicional
fins a 10 pàgines
pàgina addicional
fins a 10 pàgines
pàgina addicional
fins a 10 pàgines
pàgina addicional

cada fotograma
tramesa

PTA

350
500

1.000
550
550

1.600
750

3.500
1.600

segons despeses

35
450
45

550
50

1.800
100

1.100
75

1.300
100

segons despeses

30

1993
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TESIS DOCTORALS

Gran Bretanya microfitxa * = préstec de llibres
fotocòpia

EUA fotocòpia

FOTOCÒPIES PER TELEFAX

Fons propi Estat 100
resta de l'Estat segons tarifa tel.

PATENTS

Espanyoles d'1a10pàg. 1.400
cada 10 pàg. addicionals 140

Estrangeres d'1a10pàg. 3.000
cada 10 pàg. addicionals 400

EMPRESA = 1000 + cost de la Universitat

CONSULTES A CD-ROM Universitat Empresa
Informe bàsic o perfil periòdic
(inclou 50 referències en paperi 100 en disquet) gratuït gratuït
Referència extra paper
Referència extra disquets gratuït 5.000
Pàgina impresa en paper de les consultes en
règim d'autoservei 10PTA/pàg 200PTA/pàg

CONSULTES EN LfNIA segons tarifes aplicades pel "host"
consultar prèviament

Les tarifes només pretenen cobrir els costos de material i proveïdors. Mai no es vol
cobrir el cost d'una subscripció, ja que aquesta queda prevista en el pressupost
ordinari.
Pel que fa a les empreses, les tarifes són una mica més elevades precisament per
no pertànyer a la comunitat universitària.

2) Servei d'Àudio-visual
Projecte de cost de la UAV per a usuaris interns:

Serveis de copisteria/reproducció:

Format origen Format final: Cost hora o fracció:
VMS VHS 100
8MM/BETA VHS 150
VHS 8MM/BETA 150
3/4 U.MATIC BETA/8MM/VHS 500
3/4U.MATIC 3/4 U.MATIC 1.000
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Serveis d'edició:

Edició des de formats domèstics (F.E.) 1.000
Gravació/presa d'imatge en domèstic 1.000
Edició des de formats professionals (F.E.) 2.000
Gravació/presa d'imatge en HI-8/3/4 2.000
Multicàmeres 4.000
Enregistrament so 1.500

En tots els casos s'inclouran les hores extraordinàries, que es facturaran segons
figuri en el contracte/conveni de les persones afectades, així com els
desplaçaments.

Projecte de cost de la UAV per a usuaris externs dedicats a la
docència i sense finalitat comercial

Serveis de copisteria/reproducció:

Format origen Format final: Cost hora o fracció:
VHS VHS 800
8MM/BETA VHS 950
VHS 8MM/BETA 900
3/4 U.MATIC BETA/8MM/VHS 1.500
3/4 U.MATIC 3/4 U.MATIC 2.000

Serveis d'edició:

Edició des de formats domèstics (F.E.) 8.000
Gravació/presa d'imatge en HI-8/3/4 8.000
Multicàmeres 16.000
Enregistrament so 6.500

En tots els casos s'inclouran les hores extraordinàries, que es facturaran segons
figuri en el contracte/conveni de les persones afectades, així com els
desplaçaments.
Les noves tarifes entraran en vigor el mateix dia de la seva aprovació i els ingressos
que generin formaran part del pressupost de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord
amb les seves bases d'execució.

ACORD 19/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova l'activació de places
de personal laboral (PAS)

S'acorda aprovar l'activació de les places de personal laboral (PAS)
corresponents a l'oferta d'ocupació pública del 1992, que figuren com a
annex.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993
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ANNEX

108

GRUP DENOMINACIÓ/LLOC REQUISITS COMPL. LLOCTREB.
I Cap del Servei d'Infor-

màtica
Titulació superior en In-
formàtica 2364507

Tècnic informàtic cen- Titulació superior
tre càlcul ETSE
Tècnic especialista d'o-
bres i serveis

Titulació Univ. de grau
mitjà o capacitat sufi-
cient provada 482380

Responsable Unitat Re-
cursos Àudio-visuals

Titulació Univ. de grau
mitjà o capacitat sufi-
cient provada 482380

Departament Enginye-
ria Informàtica

FP 2n grau o capacitat
provada amb relació al
lloc de treball

III Departament Enginye-
ria Elèctrica i Mecànica

III Departament Enginye-
ria Electrònica

III Departament Enginye-
ria Química

III Departament de Quí-
mica

FP 2n grau o capacitat
provada amb relació al
lloc de treball
FP 2n grau o capacitat
provada amb relació al
lloc de treball
FP 2n grau o capacitat
provada amb relació al
lloc de treball
FP 2n grau o capacitat
provada amb relació al
lloc de treball

ACORD 20/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la no activació de
places de personal laboral corresponents al grup IV

S'acorda aprovar la no activació de places corresponents al grup IV.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

ACORD 21/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la regularització de
personal laboral del Grup IV

S'acorda aprovar, amb càrrec al pressupost de 1993, la regularització de la
situació laboral del Sr. Santiago Moreno i de la Sra. Mercedes Heras com a
personal laboral del Grup IV.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993
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ACORD 22/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova l'estabilització de
personal laboral

S'acorda aprovar l'estabilització dels membres del personal laboral
següents, amb càrrec a les places de l'oferta del 1992 que s'indiquen:

Sr. Carmelo Fuentes Gandú, grup V (vigilant nocturn), amb contracte
temporal des de l'1 de juny de 1990.
Sra. Esperanza Chernichero, grup V (mosso estabulan), amb contracte
temporal des del 10 de gener de 1992.

Tarragona, 7110 de juny de 1993

ACORD 23/25, de 7 i 10 de juny, pel qual s'aprova la transformació de
professor titulars interins d'Escola universitària en professors titular
interins d'universitat quan hagin assolit el títol de doctor, sempre que hi
hagi informe favorable del departament

S'acorda aprovar que, quan una plaça de professor titular interí d'universitat
sigui adjudicada a un professor sense el grau de doctor, per manca de
candidat amb tesi doctoral, i en conseqüència se'l nomeni professor titular
interí d'Escola universitària, en el moment en què l'esmentat professor hagi
assolit el grau de doctor, sigui nomenat professor titular interí d'universitat,
previ informe favorable del departament.

Tarragona, 7 i 10 de juny de 1993

CÀRRECS I PERSONAL

CP1/25 S'aprova la concessió d'un any sabàtic a la Dra. Emma Liaño
Martínez i al Dr. Jordi Jané i Carbó.

CP2/25 S'informa favorablement el canvi d'àrea de coneixement de la
Dra. Margarida Aritzeda i Abad de l'àrea de Filologia Catalana a
l'àrea de Teoria Literària.

CP3/25 S'aprova la concessió de comissió de servei als professors
següents:

Dra. Amàlia Lafuente Fio, a la Universitat de Barcelona per al curs
1992-93 amb càrrec a aquesta Universitat.
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Dr. M. Caminal Badia, Dr. J.M. Gay Escoda, Dr. A. Pigrau Solé, Dr.
J. Vernet Llobet, Dra. E. Ricart Martí, Dr. P. del Pozo Carrascosa,
Dra. M.R. Tomaschesky Melegari, Dr. A. de Solà Dueñas i Dr. V.
Martínez Abascal, de la Universitat de Barcelona a la Universitat
Rovira i Virgili, per al curs 1993-94, amb càrrec a aquesta última
Universitat.
Dr. X. Correig Blanchar i Dr. E. Montseny Masip, de la Universitat
Politècnica de Catalunya a la Universitat Rovira i Virgili, per a! curs
1993-94, amb càrrec a aquesta última Universitat.
Dr. Ramón Sangüesa Solé, de la Universitat de Lleida a la
Universitat Rovira i Virgili, per al curs 1993-94, amb càrrec a
aquesta última Universitat.

RATIFICACIÓ DE CONVENIS

RC1/17 1-IV-92. Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili, la Fundació
Bosch i Gimpera, l'Associació Empresarial Química i el Programa
CEPUP-APQUA.

RC2/17 27-V-92. Conveni marc de col·laboració entre el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT)yla Universitat Rovira i Virgili.

Acord Específic de col·laboració entre la URV i el CIEMAT curs
per a graduats: Gestión de la energía por ciclos de absorción.

RC3/17 1-IX-92. Conveni de Cooperación entre la URV y la Dirección
General de Investigación Científica y Tècnica para la
subvención de contratos postdoctorales en grupos de
investigación.

RC4/17 2-XI-92. Conveni de col·laboració entre l'Institut Català
d'Energia del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat
de Catalunya i la URV per a la realització del curs de postgrau:
Gestió de l'Energia per Cicles d'Absorció.

RC5/17 1-XII-92. Conveni de Cooperació tècnico-pedagògica entre la
URV i la Fundació Universitat Federal de Rondònia de Brasil.

RC6/17 14-XII-92. Conveni marc de cooperació entre la Universitat
Rovira i Virgili i la Caixa Tarragona. Conveni específic de
col·laboració entre la Facultat de C. Econòmiques i
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Empresarials de la URV i la Caixa Tarragona per a la realització
del curs d'extensió universitària Mercats i Productes Financers.

RC7/17 14-XII-92. Conveni de col·laboració entre la URV, l'Institut de la
Dona i la Fundació Bosch i Gimpera.

RC8/17 22-XII-92. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Tarragona i la URV per a l'emplaçament de la Facultat de Dret a
l'antiga Audiència.

RC9/17 27-I-93. Acord específic per proporcionar l'ordenació,
catalogació i informació de l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya i
l'obtenció de dades referenciais sobre treballs, fons
documentals i bibliogràfics d'interès etnològic existents a la
URV.

RC10/17 10-V-93. Conveni de col·laboració entre la URV i el Consell
Comarcal de l'Alt Camp.

RC11/17 15-111-93. Conveni entre la URV i l'Associació Cultural de Gent
Gran.

RC12/17 15-111-93. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Tarragona i la URV per promoure la participació de la comunitat
universitària en les activitats culturals.

RC13/17 16-111-93. Conveni marc de col·laboració entre la URV i la Junta
de Residus de la Generalitat de Catalunya, per a l'establiment
d'un programa de gestió de residus a la URV.

Conveni específic de cooperació entre la URV i la Junta de
Residus de la Generalitat de Catalunya, enquadrat dintre del
conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions.

RC14/17 18-111-93. Conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, la URV i l'Ajuntament de Tarragona per a
l'emplaçament del Rectorat de la URV a l'antic escorxador.

RC15/17 20-III-93. Acord multilatéral de col·laboració entre les
Universitats Rovira i Virgili, de Girona, de Lleida, de Perpinyà i
de les Illes Balears.

RC16/17 Conveni de col·laboració entre l'ONCE i la URV per a la
realització d'un projecte de racerca.
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RC17/17 Conveni de col·laboració entre la URV i l'Ajuntament del
Vendrell - Museu Arqueològic Municipal per a la realització de
programes de recerca en l'àmbit de la Història Antiga i
l'Arqueologia.

RC18/17 Conveni marc de col·laboració entre la URV i la Universitat de
Barcelona per a la realització d'activitats relacionades amb la
cultura, l'ensenyament i la investigació.
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