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INFORMES DEL RECTOR

IR 1/31 El dia 10 de gener la vice-rectora de Recerca i Serveis assistí a la reunió
que mantingueren els vice-rectors de les universitats catalanes i el director
general de Recerca per tractar el tema de la política científica de la
Generalitat.

IR 2/31 El dia 12 de gener tingué Hoc la reunió de la Comissió de Ponència
d'Estatuts.

IR 3/31 El mateix dia 12 el rector pronuncià la conferència inaugural dintre del
cicle de conferències Interaccions entre la Literatura Catalana i Europea,
organitzat per l'Institut de Ciències de l'Educació.

IR 4/31 El dia 13 el rector assistí al dinar organitzat per Tarragona.Ràdio, al qual
assistiren també el regidor d'Hisenda i el Sr. Jaume Vilalta, conseller de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

R 5/31 El mateix dia 13 se signà un conveni marc entre 1'Academia de Ciencias
de Cuba, de la ciutat de l'Havana, i la Universitat Rovira i Virgili.

IR 6/31 El mateix dia, a la tarda, el rector es reuní amb la Comissió de la
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia que es constituí amb
motiu de l'aturada tècnica, per tractar del tema dels edificis afectats.

IR 7/31 La vice-rectora de Recerca i Serveis inaugurà aquest mateix dia, per
delegació del rector, els cursos de postgrau de l'Escola d'Infermeria.

IR 8/31 El dia 19 la vice-rectora de Recerca i Serveis presentà el Servei de Gestió
de la Recerca de la Universitat Rovira i Virgili.

IR 9/31 El dia 20 el rector assistí a Girona a la Declaració catalana sobre la
sobirania de les nacions, en la qual ha participat com a impulsor i
redactor.

IR 10/31 El dia 21 el rector assistí a un esmorzar amb els periodistes de Nou
Diari. Aquest esmorzar forma part dels contactes que manté el rector amb
la premsa periòdicament.

IR 1/32 El dia 24 de gener el rector es reuní amb els alumnes claustrals i els
representants de les associacions d'estudiants per comunicar-los el
nomenament del Síndic de Greuges.



IR 2/32 El dia 25 de gener el rector es reuní amb el director general d'Universitats,
Dr. Ramon Pla, amb el Sr. Benedito i la Sra. Milite de Pablo, de l'Oficina
Tècnica d'Inversions, per parlar del tema de les ubicacions dels centres de
la Universitat Rovira i Virgili. A la reunió assistí també el vice-rector de
Centres i Departaments.

IR 3/32 El dia 26 tingué lloc la reunió de la Ponència d'Estatuts.

IR 4/32 El mateix dia 26, a la tarda, el rector pronuncià una conferència adreçada
als qui preparen l'examen d'accés a la Universitat per a més grans de 25
anys. L'acte estava organitzat per l'Ajuntament de Tarragona. Està previst
que es faci a Reus un altre acte en el mateix sentit.

IR 5/32 El dia 31 de gener, el vice-rector d'Extensió Universitària assistí a l'acte
acadèmic organitzat per l'Escola de Turisme BETTATUR, que tingué lloc
a la Diputació de Tarragona, en el qual es van lliurar els diplomes als
alumnes de l'última promoció de l'Escola.

IR 6/32 El mateix dia 31 tingué lloc la primera reunió de la Comissió Mixta,
formada en virtut del conveni subscrit entre la Universitat Rovira i Virgili
i l'Institut Català de la Salut.

IR 7/32 El dia 2 de febrer va tenir lloc una altra reunió de la Ponència d'Estatuts.

IR 8/32 El mateix dia 2 el vice-rector d'Extensió Universitària assistí a la reunió
del Patronat de la Universitat Catalana d'Estiu, en representació del rector.

IR 9/32 També el dia 2, el vice-rector de Docència i Accés assistí a la cloenda de la
II Part del Curs d'Enginyeria i Gestió Mediambiental, realitzat a l'Escola
d'Enologia.

IR 10/32 A la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia s'impartí, el dia 2, la
conferència Educació de. la nena marroquina dintre del cicle de conferències
del Seminari Multiculturalisme i Feminisme, organitzat per la Universitat
Mohamed V, de Rabat, l'Institut Català d'Estudis Mediterranis, de
Barcelona, i la Universitat Rovira i Virgili.

IR 11/32 El dia 3 de febrer va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Econòmic de
la Universitat Rovira i Virgili. En aquesta reunió es va informar del
nomenament del Síndic de Greuges.

IR 12/32 El mateix dia 3, a la tarda, el rector assistí a la sessió constitutiva del
Plenari del Pla Estratègic Tarragona 1999, celebrada al Saló d'Actes de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona.



IR 13/32 El dia 4 de febrer es reuní el Claustre Constituent de la Universitat, en el
qual es procedí a l'aprovació del reglament i a l'elecció de la Comissió
d'Estatuts.

IR 14/32 El dia 7 de febrer el rector i el vice-rector de Centres i Departaments es
reuniren amb l'alcalde de Tarragona, el director general dUrbanisme i el
director general d'Universitats, per parlar del tema de les futures ubicacions
dels centres de la Universitat Rovira i Virgili.

IR 15/32 El mateix dia 7 se signà un conveni de cooperació entre la Universitat
Rovira i Virgili i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona.

IR 16/32 El dia 8 se signà la renovació del conveni entre la Universitat Rovira i
Virgili, l'Associació Empresarial Química de Tarragona, APQUA i la
Fundació Bosch i Gimpera.

IR 17/32 Durant els dies 9 i 10 ha estat reunida la Ponència d'Estatuts.

IR 18/32 El dia 9, a la tarda, el president de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol, rebé els
membres de l'expedició Tarragona 16000, al Palau de la Generalitat. El
rector, el professor Giralt, coordinador de l'expedició, el Sr. Vilaseca i el
Sr. Maldonado assistiren també a l'audiència.

IR 19/32 El mateix dia 9 tingué lloc, al Museu d'Art Modem de la Diputació de
Tarragona, la inauguració de l'exposició-homenatge al pintor Rafael
Català, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, amb motiu de
la seva jubilació. En l'acte a iniciativa de l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria, va intervenir el Dr. Ferré.

IR 20/32 El dia 10 tingué lloc la presentació del Servei Europa Universitat,
organitzat pel Patronat Català Pro Europa, el Comissionat per a
Universitats i Recerca i la Universitat Rovira i Virgili, en el qual
participaren el rector, el Sr. Xavier Civit, director executiu del Patronat
Català Pro Europa, la vice-rectora de Recerca i Serveis, el Sr. Artur Biade,
sots-coordinador general de Recerca del Comissionat, la Sra. Anna
Beltran, responsable del Servei Europa Universitat al Patronat, i el Sr.
Carles García Mellado, de la Universitat Rovira i Virgili.

IR 21/32 El dia 10 de febrer el Dr. Argullol fou elegit rector de la Universitat
Pompeu Fabra.

IR 22/32 El dia 11 el rector assistí a l'acte de presa de possessió del rector de la
Universitat de Barcelona, Dr. Antoni Caparrós i Benedicto.



IR 1/33 El dia 16 de febrer el rector i el degà de la Facultat de Ciències Jurídiques
es reuniren amb el comissionat per a Universitats i Recerca.

IR 2/33 Ë1 dia 21 el rector, el vice-rector de Centres i Departaments i la gerent
visitaren el Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya. A
la tarda es reuniren amb el director general d'Universitats.

IR 3/33 El dia 22 de febrer va tenir lloc la reunió de la Comissió Mixta formada
en virtut del conveni signat entre la Universitat Rovira i Virgili i
l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

IR 4/33 El dia 23 tingué lloc la constitució de la Comissió d'Estatuts del
Claustre i la presentació de l'avantprojecte d'Estatuts elaborat per la
ponència.

IR 5/33 El dia 24 de febrer el vice-rector de Docència i Accés assistí a l'acte
inaugural del curs Medi Ambient i Indústria Química, a l'Aula Magna de
la Universitat Rovira i Virgili, en el transcurs del qual es lliurà el Premi
DOW 1994. El curs està organitzat pel Departament d'Enginyeria
Química de la Universitat Rovira i Virgili i DOW Chemical Ibérica, SA.

IR 6/33 Durant els dies 24 i 25 de febrer es reuní el Consejo de Universidades. La
reunió va tenir lloc a Barcelona. S'adjunten els punt 3 i 4 a la
documentació de la reunió de la Comissió Gestora.

IR 7/33 El dia 28 el rector pronuncià una conferència a Reus, a l'Institut de
Formació Municipal de l'Ajuntament, adreçada als qui preparen l'examen
d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

IR 8/33 EI dia 28 de febrer el vice-rector d'Extensió Universitària assistí a
l'assemblea general del Consorci Pro-universitari Alt Camp - Conca de
Barberà, en representació del rector.

IR 9/33 El dia 28 es realitzà l'acte de presa de possessió dels càrrecs acadèmics de
la Universitat Rovira i Virgili.

IR 10/33 El dia 3 de març es va fer l'acte de presa de possessió del professorat i del
personal funcionari de l'escala administrativa de la Universitat Rovira i
Virgili.

IR 11/33 El dia 4 de març tingué lloc la inauguració dels nous edificis de la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

IR 12/33 El dia 5 de març el rector assistí a l'assemblea constituent de l'Associació
d'Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.



IR 13/33 El dia 7 de març es va inaugurar la III Setmana Psicològica, a la Facultat
de Ciències de l'Educació i Psicologia.

IR 1/35 El dia 8 de març tingué lloc una taula rodona per tractar el tema de la
reforma educativa.

IR 2/35 El dia 11 de març el rector participà a la taula rodona sobre l'ensenyament
del català, a Sant Cugat del Vallès.

IR 3/35 El dia 14 de març el rector presidí, juntament amb el director general del
Libro y Bibliotecas, l'obertura del II Encuentro de Escritores, que tingué
lloc a la Facultat de Lletres, amb l'assistència del conseller
d'Ensenyament, Joan M. Pujais.

IR 4/35 El dia 14 de març es reuní el Consell Interuni versi tari de Catalunya.
Bàsicament a l'informe del president es va parlar de l'aturada de les
protestes dels estudiants i de la problemàtica de distribució de beques, atès
el desequilibri existent entre el que rep Catalunya i el que reben altres
comunitats autònomes. El Parlament va demanar el traspàs de beques a
Catalunya i que aquesta transferència permetés una gestió d'un sistema
propi de beques. El director general de Recerca exposà el Pla de recerca de
Catalunya, i el proper dia 26 de maig vindrà a Tarragona i exposarà aquest
tema a la Universitat.

El president del Consell Social de la Università!, de Barcelona insistí en la
necessitat d'autonomia pel que fa a les qüestions de recerca. Quant a la
programació universitària, el director general d'Universitat va parlar de la
dificultat de posar en marxa noves titulacions. En aquest punt, pel que fa a
l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica en Indústries Agràries i Alimentàries
de la nostra Universitat, manifestà que no hi hauria problema, però que es
veia més problemàtic fer el segon cicle de Bioquímica.

El director general havia expressat al rector de la nostra Universitat que era
facüble la impartido d'aquests ensenyaments per al curs 94-95. En aquests
moments la situació ha canviat i és palesa la preocupació sobre aquest
tema, ja que cap del dos ensenyaments podrà impartir-se, malgrat que tant
el director general d'Universitats com el conseller havien afirmat el
contrari.

El rector explica que avui mateix s'entrevistarà amb el comissionat i que
insistirà sobre aquest tema.

IR 5/35 El dia 16 de març se signà un conveni amb l'Autoritat Portuària. Aquest
és el segon conveni que se signa amb aquesta institució. Hi ha un altre
conveni signat entre la Caixa de Catalunya, l'Autoritat Portuària i la



Universitat Rovira i Virgili. Posteriorment, la professora Concepción
Hill impartí una conferència. El mateix dia 16 s'inaugurà un curs sobre
dret marítim a la Facultat de Ciències Jurídiques.

IR 6/35 Del dia 16 al dia 18 de març tingué lloc el IV Colloqui sobre Gramàtica
Generativa. El rector presidí la inauguració. Aquest col·loqui, de caràcter
anual, reuneix els millors experts del món en gramàtica generativa i aquest
any la Universitat Rovira i Virgili n'ha estat l'amfitriona.

IR 7/35 El dia 18 de març el rector presentà les Terceres Jornades de Comptabilitat,
organitzades pel Departament de Gestió d'Empreses i Economia, de la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

IR 8/35 El dia 22 de març el rector assistí a la reunió del Consell del Patronat
Català Pro Europa.

IR 9/35 El dia 24 de març, el rector assistí al lliurament dels Premis Narcís
Monturiol, al Palau de la Generalitat. El Dr. Francesc Giralt va ser un dels
premiats.

IR 10/35 El dia 25 de març se celebrà el solemne acte d'investidura del primer doctor
honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili, honor que s'atorgà al Sr.
Antoni Tàpies. El proper dia 28 tindrà lloc la investidura del Dr. Badia i
Margarit.

IR11/35 El dia 7 d'abril el rector assistí a l'acte de commemoració del 150
aniversari de la Societat Arqueològica. En aquest acte es manifestà també
l'interès a establir algun tipus de conveni.

IR12/35 El dissabte 9 d'abril el rector assistí a l'acte de presentació de la publicació
de les ponències del Curs Comett, que s'impartí el passat mes d'octubre a
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. A l'acte assistiren el
comissionat per a Universitats i Recerca, el director general dUniversitats,
el director general de Recerca, el diputat al Parlament Europeu Sr Carles
Gasòliba i el rector.

IR13/35 El dia 11 d'abril tingué lloc el descobriment d'una placa a l'edifici dedicat
al Sr. Ventura Gassol a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia,
a iniciativa de la degana de la Facultat.

IR14/35 El mateix 11 d'abril el rector presentà el llibre La Lluna de Nisan, del qual
és autor el Sr. Joan M. Pujais. L'acte de presentació del llibre tingué lloc
a la Facultat de Ciències Jurídiques.



IR15/35 El rector assistí el dia 13 d'abril al concert homenatge, al Palau de la
Mùsica Catalana, al Dr. Gabriel Ferrate, que fou rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya.El rector informa que sembla que es crearà una
Universitat a Distància a Catalunya i, probablement, el Dr. Ferrate en serà
el rector.

IR16/35 El dia 15 d'abril el rector llegí el pregó a l'acte d'inauguració de la Festa
Major del Cercle Català de Madrid.

IR17/35 El dia 18 d'abril el rector i el vice-rector de Docència i Accés mantingueren
una roda de premsa amb diferents mitjans de comunicació per tal
d'anunciar la inauguració de la Biblioteca Vidal Capmany i els actes que se
celebraran amb motiu de la Primavera a la Universitat. Aquests actes són:
- el dia 21, exhibició castellerà a càrrec de la Colla Jove del Xiquets de
Tarragona
- el mateix dia, a la nit, celebració de la Festa f«: VEsport, organitzada pel
Servei d'Esports de la nostra Universitat, amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Tarragona.
- el dia 22, projecció de la pel·lícula de l'expedició a l'Himàlaia "Tarragona
16.000"
- el dia 24, Concert de Primavera, a càrrec de la Coral Universitària i
l'Orquestra Camerata Mediterrània, que interpretaran el Magnificat de J.S.
Bach.
- el dia 27 el Sr. Miquel Calzada, Mikimoto, farà una conferència sobre
llengua i inass mèdia, a les 17 h, a l'Aula Magna.

IR18/35 El dia 20 d'abril tingué lloc la inauguració oficial de la Biblioteca Vidal
Capmany, amb una sèrie d'actes commemoratius.

IR19/35 Del dia 13 al 21 d'abril el rector inaugurà, juntament amb el director
general del Libro y Bibliotecas, el cicle de conferències Literatura i Món
dels Mass Media, dins del programa de Presències Literàries a la
Universitat.

IR20/35 El dia 25, el rector assistí a la presentació del llibre Perspectives de
literatura anglesa, del Dr. Esteve Pujais, professor emèrit de la Universitat
Complutense de Madrid, acte que comptà amb l'assistència de l'alcalde de
Vila-seca i el Sr. Panisello, de la Diputació de Tarragona. La presentació
va anar a càrrec del Dr. Jordi Lamarca i Margalef, director del Departament
de Filologia Anglo-germànica de la URV. L'acte comptà amb la presència
del conseller d'Ensenyament de la Generalitat.

IR 1/37 EI dia 26 d'abril el rector es reuní amb el comissionat per a Universitats i
Recerca i el director general de Recerca.



IR 2/37 El dia 27 d'abril tingué lloc un col.loqui-debat del presentador Miquel
Calzada, Mikimoto. L'acte se celebrà a l'Aula Magna de la plaça Imperial
Tàrraco, que registra un ple de gom a gom.

IR 3/37 El dia 29 se celebrà la solemne investidura del Dr. Antoni M. Badia i
Margarit com a doctor honoris causa de la nostra Universitat.

IR 4/37 El dia 2 de maig el cònsol de França a Barcelona visità el rector.

IR 5/37 El dia 3 de maig el rector, juntament amb el vice-rector de Docència i
Accés i la gerent, assistiren a la inauguració del Saló de l'Ensenyament,
on la nostra Universitat tenia un estand.

IR 6/37 El dia 5 de maig el rector i el president del Consell Econòmic assistiren a
una reunió convocada pel Comissionat. Hi assistiren els rectors i els
presidents dels consells socials de totes les universitats catalanes. Va ser
una reunió informal, semblant a la que es mantingué a Madrid. Els temes
a tractar foren la reforma de la LRU i el projecte de finançament de les
universitats. El text serà presentat per cada una de les universitats
catalanes. En aquesta reunió es proposà que els rectors mantinguessin
reunions informals periòdicament. En sortí també la proposta de fer un
manifest sobre el contingut de la LRU. El rector informa que la propera
reunió de rectors tindrà lloc a Tarragona.

IR 7/37 El dia 5 de maig tingué lloc la reunió del plenari del Consell Econòmic.

IR 8/37 El dia 6 de maig el rector va cloure la XIX Setmana Pedagògica.

IR 9/37 El dia 10 de maig tingué lloc l'acte de donació, per part de la Fundació
MAPFRE Amèrica, de 217 llibres de diferent temàtica, a la nostra
Universitat.

IR 10/37 El dia 11 de maig el rector assistí a la reunió de la Subcomissió
d'Humanitats del Consejo de Universidades. En aquesta reunió es
presentaren per a la seva aprovació els plans d'estudis de Filologies de la
Universitat de Bercelona i sorgí, també, la proposta de creació d'un nou
ensenyament de restauració del patrimoni artístic.

IR 11/37 El dia 11 el vice-rector d'Extensió Universitària assistí a la sessió de
presentació de les Actes de les I Jormades sobre l'Organització de Recursos
Humans i el Mercat de Treball, que tingué lloc a la Facultat de Ciències
Jurídiques.



IR 12/37 El dia 12 de maig es reuní la Ponència d'Estatuts. L'elaboració dels
Estatuts ja ha arribat a la fi i es presentarà el projecte d'Estatuts al
Claustre.

IR 13/37 El dia 13 de maig se celebrà a la Facultat de Ciències Jurídiques la
investidura com a doctor honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili,
del Dr. Josep Ma. Bricall i Masip.

IR 14/37 El dia 14 el rector assistí al comiat del Regimiento de cazadores de
montafia Arapiles núm. 62.

IR 15/37 El dia 16 el vice-rector d'Estatuts i Economia assistí al lliurament de
diplomes als assistents al curs sobre Tècniques especials per a la gestió
d'experts, que tingué lloc a la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials.

IR 16/37 El dia 19 de maig tingué lloc una trobada a la Universitat Autònoma de
Barcelona dels rectors de les universitats catalanes, per fer una anàlisi del
projecte de reforma de la Llei de reforma universitària.

IR 1/38 El dia 24 de maig les germanes de Jaume Vidal Alcover visitaren la sala
de la biblioteca Vidal-Capmany.

IR 2/38 Els dies 25 i 27 de maig es va reunir el Claustre de la Universitat per tal
- d'aprovar els Estatuts. Aquests s'aprovaren, per majoria absoluta dels seus

membres, el dia 27 de maig.

IR 3/38 El dia 26 de maig tingué lloc a València la reunió de la Comissió
Acadèmica del Consejo de Universidades.

IR 4/38 El dia 27 de maig el rector clausurà les Jornades Universitàries
L'Orientació en la Transició al Món del Treball", organitzades per
l'Institut de Ciències de l'Educació.

IR 5/38 El dia 2 de juny el rector i el vice-rector d'Extensió Universitària assisüren
als actes organitzats per les Aules de la Gent Gran de Tarragona, amb
motiu de la finalització del curs.

IR 6/38 El dia 4 de juny el rector assistí a les Jornades de Treball del Consell
Escolar de Catalunya, que van tenir lloc a la Facultat de Ciències de
l'Educació i Psicologia

IR 7/38 El dia 10 de juny tingué lloc la cloenda del I Curs del Mestratge en Gestió
i Dret Local de Tarragona, organitzat per la Diputació de Tarragona,



l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili.

IR 8/38 El dia 10 de juny el rector lliurà al comissionat per a Universitats i
Recerca els Estatuts aprovats pel Claustre de la Universitat.

IR 9/38 El dia 13 de juny tingué lloc una reunió del Consell Interuniversitari de
Catalunya.

IR 10/38 El dia 15 de juny el rector presentà els Estatuts de la Universitat Rovira i
Virgili als membres del Consell Econòmic.

IR 11/38 El dia 15 de juny el vice-rector d'Extensió Universitària assistí a una
reunió de la Universitat Catalana d'Estiu.

IR 12/38 El dia 16 el rector i la vice-rectora de Recerca i Serveis assistiren a l'acte
d'inauguració de Mediterrània II Trobada del Medi Ambient a Tarragona.

IR 13/38 El dijous 16 de juny el rector assistí a la inauguració de les Primeras
Jornadas Universitarias de Derecho Social, organitzades pel Departament
de Dret de la Facultat de Ciències Jurídiques.

IR 14/38 El dia 17 de juny el vice-rector de Docència i Accés assistí a la reunió de
les universitats catalanes, dins del marc del conveni signat el mes de març
de 1993, que tingué lloc a Perpinyà.

IR 1/39 El dia 22 de juny el rector assistí a la presentació del Centre d'Informació
i Serveis (CIS), a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. El CIS és fruit
de la col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l'empresa Apple
Espanya, a través de la seva empresa distribuïdora Apple Centre Tarragona
(grup Microgestió) El CIS està dirigit al professorat, a l'alumnat i al
personal d'administració i serveis de la Universitat.

IR 2/39 El dia 23 de juny tingué lloc la reunió extraordinària del Consell
Interuniversitari de Catalunya.

IR 3/39 El dia 28 el rector assistí a l'acte de lliurament d'orles dels alumnes de 5è
curs de Filologia Anglo-germànica, celebrat al camp de golf Aigüesverds
de Reus.

IR 4/39 El dia 1 de juliol se celebrà el lliurament d'orles dels alumnes del 5è curs
de Geografia i Història, a l'Aula Magna.

IR 5/39 El dia 5 de juliol tingué lloc la reunió de la Subcomisió d'Humanitats del
Consejo de Universidades.
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IR 6/39 El dia 7 de juliol el vice-rector d'Extensió Universitària, Dr. Andreu
Pujol, assistí a la reunió del Patronat Joan Abelló, en representació del
rector.

IR 7/39 El dia 8 de juliol el rector assistí a la Trobada de Rectors dels Països
Catalans. Aquesta trobada tingué lloc a la Universitat de les Illes Balears.
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ACORDS DE LA COMISSIÓ GESTORA

Acord 1/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova crear la institució del
Síndic de Greuges com a òrgan encarregat de la defensa dels drets de tots els membres
de la comunitat universitària, així com del compliment de tot allò que disposen les
Normes provisionals de funcionament i altra normativa de la Universitat Rovira i
Virgili.

SÍNDIC DE GREUGES

La Comissió Gestora, en aplicació i desenvolupament de l'article 38 de les Normes
provisionals de funcionament de la Universitat Rovira i Virgili, Decret 303/1993, de
9 de desembre, i mentre no estiguin aprovats els Estatuts de la Universitat Rovira i
Virgili, ha resolt crear la institució del Síndic de Greuges com a òrgan encarregat de
la defensa dels drets de tots els membres de la comunitat universitària, així com del
compliment de tot allò que disposen les Normes provisionals de funcionament i altra
normativa de la Universitat Rovira i Virgili.

El Síndic de Greuges serà designat per la Comissió Gestora entre persones de
reconegut prestigi no pertanyents a la Universitat, a proposta del rector, prèvia
consulta al Consell Econòmic. La durada del seu mandat finirà quan siguin aprovats
els Estatuts i es proceceixi a l'aplicació del que aquests disposin en relació a aquesta
institució.

Les seves atribucions són:

1. Informar i assessorar la Comissió d'Estatuts i al Ple del Claustre en relació amb
la regulació dels drets i deures dels membres de la comunitat universitària.

2. Actuar d'ofici o a instància de part, davant dels òrgans de govern, representació i
administració de la Universitat Rovira i Virgili en relació a la defensa dels drets dels
membres de la comunitat universitària.

3. Presentar un informe anual al Consell Econòmic i al Claustre sobre la matèria de
la seva competència.

Ei Síndic de Greuges podrà accedir a qualsevol document intern de la Universitat i
haurà de rebre preceptiva informació dels òrgans de govern, representació i
administració de la Universitat Rovira i Virgili quan així ho demani. Tots els
membres de la comunitat universitària hauran d'atendre les demandes que el Síndic de
Greuges els adreci en l'exercici de les seves funcions.
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Acord 2/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova designar el Sr. Maties
Vives i March Síndic cíe Greuges de ¡a Universitat Rovira i Virgili.

Acord 3/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova investir doctor
honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili el Sr. Antoni Tàpies i els Drs.
Antoni M. Badia i Margarit i Josep M. Bricall i Masip.

Acord 4/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova modificar la
composició de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat Rovira i Virgili
i aprovar els seus objectius i funcions.

COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

1. La Comissió de Política Lingüística de la Universitat Rovira i Virgili és l'òrgan
director, per delegació de l'equip de govern, del procés de normalització lingüística de
la Universitat Rovira i Virgili. En conseqüència, les seves funcions són fixar els
objectius normalitzadors, temporitzar-los, establir les estratègies d'actuació i els
recursos necessaris, i fer un seguiment de la implementado d'aquesta planificació. La
primera actuació de la Comissió de Política Lingüística, així, ha de ser elaborar i
aprovar el Pla de normalització lingüística de la Universitat Rovira i Virgili i elevar-
lo a la Comissió Gestora perquè l'aprovi. La Comissió de Política Lingüística es
valdrà de l'assessorament i el suport tècnic de la Unitat de Llengua Catalana del
Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili per dur a terme les accions de
normalització que determini.

2. La Comissió de Política Lingüística estarà integrada per:

- el rector, o vice-rector en qui delegui, que n'és el president
- la gerent, o persona en qui delegui
- un delegat de la Unitat de Llengua Catalana del Servei Lingüístic de la URV
- un professor per centre (9), elegit per la Junta de Centre
- quatre estudiants
- dos membres del PAS
- un tècnic del Servei Lingüístic, que actuarà com a secretari

El total de membres és de 19.

3. La Comissió de Política Lingüística nomenarà una comissió permanent, que
estarà integrada pel president, el secretari, un delegat del Servei Lingüístic i tres
membres més.
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4. La Comissió de Política Lingüística elaborarà, un cop constituïda, el seu
reglament, en el qual es fixarà el procediment d'elecció dels estudiants i membres del
PAS que formen part de la Comissió.

5. Per a la constitució de la Comissió de Política Lingüística, el rector o persona en
qui delegui informarà tots els centres i els demanarà que elegeixin el seu professor
representant. Els estudiants i membres del PAS de la Comissió, fins que no hagi
estat fixat el procediment regular d'elecció, seran nomenats per la Comissió Gestora
de la Universitat Rovira i Virgili, amb el benentès que, un cop establert aquest
procediment, els membres nomenats per la Comissió Gestora causaran baixa.

6. La Comissió de Política Lingüística es constituirà abans del 24 de març de 1994,
dos mesos després d'haver estat aprovat aquest document.

Acord 5/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova la proposta inicial
d'ubicacions a Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili següent:

PART ALTA

CASERNES

SANT PERE SESCELADES

Rectorat i Administració general
Facultat de Lletres
Àrea cultural
Facultat de Ciències Jurídiques
Facultat de Ciències de l'Educació i
Psicologia
Escola d'Infermeria
Àrea de serveis (esportius, menjadors)
Facultat de Química
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Acord 6/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova ratificar els acords
presos per les comissions i subcomissions de la Comissió Gestora següents:

- Comissió de Política Científica, en les seves sessions núm. 1, 2 i 3.
- Subcomissió de Biblioteca, en les seves sessions núm. 1 i 2.
- Comissió de Personal, en les seves sessions núm. 1, 2, 3 i 4.
- Subcomissió Acadèmica, en les seves sessions núm. 1 i 2.

Acord 7/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova, a proposta de la
Subcomissió Acadèmica, que es puguin provar de forma experimental noves
fórmules d'avaluació dels estudiants, a proposta dels centres, per a alguns
ensenyaments.
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Si els centres proposen el sistema alternatiu d'avaluació global, la Comissió Gestora
establirà almenys el valor mínim, els marges possibles respecte a la mitjana i el
nombre mínim de crèdits troncáis que han de superar-se, o mesures equivalents. A
més, els centres crearan una Comissió d'Avaluació delegada de la Junta de Centre per
fer l'avaluació global. Igualment hauran d'elaborar un informe anual que trametran a
la Comissió Gestora de la Universitat o òrgan equivalent.

S'aprova, particularment, l'aplicació d'aquesta normativa als ensenyaments
d'Enginyeria Química i d'Enginyeria Tècnica en Electrònica Industrial.

Acord 8/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova proposar per a
l'ocupació de la càtedra en Ciència i Tecnologia subvencionada per Caixa Tarragona
els professors: següents :

- Dr. Yoram Cohen, de la Universitat de Califòrnia
- Dr. Paul S. Bagus, professor emèrit d'IBM. USA.
- Dr. Jure Zupan, professor del National Inst, of Chemistry de Ljublana.

Eslovènia.

Acord 9/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova la convocatòria de
concurs oposició de l'escala auxiliar administrativa de la Universitat Rovira i Virgili.

Acord 110/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova acceptar els edificis
per a l'ampliació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, cedits per
l'Ajuntament de Reus.

Acord 11/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova modificar l'acord
pres per la Comissió Gestora de la Universitat Rovira i Virgili en la seva sessió del
dia 21 de desembre de 1992, quant al nombre de sots-directors de l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria, que queda fixat en cinc.

Acord 12/31, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova el curs d'extensió
universitària Gestió de residus en el laboratori químic", de la Facultat de Química.

Acord 1/32 de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova demanar a la
Generalitat de Catalunya que reconegui la diferència de -¡63 milions de pessetes,
provinent dels traspassos de la Universitat de Barcelona i de la Universitat
Politècnica de Catalunya als efectes del pressupost de la Universitat Rovira i Virgili.

15



Acord 2/32 de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova la proposta de places a
la 3a convocatòria de cossos docents de la Universitat Rovira i Virgili.
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PROPOSTA mer* A ut a«. CONVOCATÒRIA Df

U «ubcon!*«!« «• pera«««! raunl4* «I «I« f 4* tabrar «corte «pro*» m l* eônvecatftcl« t» catta* «MMit* toc pUm MtOwit«

DEPARTAMENT CATEGORIA ÀREA DE CONBX. PROP. PRESIDENT I VOCAL OCUPADA INTERINAMENT
TITULARS

«Enginy««* Mom Me«

30»

(TEngto)wUB»cMc<l
VUcMca

32«

<nm«iii*ria

4C4

TU*» *E»eoU IMvmMvta

TOTIP* «mtM

nuar rEMote Unlviraltivla

TompccompM

nm» discola UnlMKitail*

r«nfMttn>çM

U«*:
mngm»«« 1 ilm« 1 1 mtamMo»

Perfil:

Ar.«:
Biginyart« »«CMC*

Perfil:

Ar..:
htaniMrli

Perill:

pmMtnt:
OUVE RAMON. Ameni
veul Mc/curl:
FERRÉ ONE. Jo« Mmurf

Voc«l« tfMlgiut« ComlMio Mbrli:

pr.cld.nh
UAJUnoCA,Jo«n
vac«l HcraUrl:
TENA TENA. JumJamt

Vocal* tfnlgnit« CoinlMf« Miti:

prMldent:
VUAVERM OUTIERREZ.U CvnMn
vocd Mcralirl:
PADREHY OflKM, Ronli

VaeW* d««lgn«t« Ca«il*tfo Mbl>:

HAto RAMOS, D*vU

BARRADO RODRIGO. Jot*
Antonia

CID HUERA. Dolor«

«3
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PROPOSTI PtACM i II Sm. CONVOCATÓRIA BE

IM •ubocmil··ia 4« potoMl nuli«* «I «i« I t» Me« MorM ipf««*r • I« comr»»it«rl» *• poi««» «ocante IM pUco« ««fflim»;

DEPARTAMENT CATEOOHIA AREA DC CONBX. PROP. PRESIDENT I VOCAL OCVPAOA INTERINAMENT
TITULARS

iMOxMtfEnipraMil

4»J

4*S

u«GMUtfEfH^«mi

SB«

ntulvlMnnlM

r«np*eon|M

r«mp«oc>n̂ t

riUM» tf-EwcU UnivmiiM«

T«np«cani(]l«t

Arai:

P»rfll:

[Ar««-

Pirfll:
n.iii|im«<Hln»in»

At««:

nurciH

Perfil:
ItaMta,

pr«»ld«nn

*oe*l McMlirl:
SA1A3COUOA3. EMk>

Vani» tfMlfiMl« OalMM Mila:

voc«l wenuri:
SAIAS COUUAS. Emfc

Voc*l« dMlgnal« COMIMI« HI«Q:

pr«>14*n<:

vocal ««ervtarl:
CURRAS VALLE Cawirie

Voai« »««Igfuls ConiMlo «fei O:

VACANT

VACANT

«ENE ALBESA. JwiM
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N)
l\3

>HOPO«T» PIACE» » L» 1«- CONVOCATA!«» PE

L« «ubennlMl* t» p«raociri rwnU« «I dli I t» Mirar «coti» vrovtr • li eonvocttòri« d« coxo» *oc*nt* )•• plwM w«!)«»«:

DEPARTAMENT CATEGORIA ÀREA OC CONEIX. PROP. PRESIDENT I VOCAL
TITULARS

OCUPADA INTERINAMENT

¿«Dr«*

57«

BMqUM

ist

4* CUnd« MMquM
Btelqum

ist

Tim« <TE»ooU UnlwritMt

TMjUr UiWMniM

T*np*«c«vM

nuUf iTEacoU UnivnWiU

r«Kf»ecnipM

Jkr.i:
OMM rtbdl 1 a» li MOjraM «ocW

p*rni:

kr»«-
ttaJUrw prmwilvi 1 MM puM«*

Perfil:

ire.:
Bioquímic« 1 UotogU «elwUv

P*rni:
e«nie*i«llii«Ì9M Monili«* é»

t ii.r«Kd.ii«>c«. '

pr*«ld*nl:
ROJO TOftflECUA, Eduv4«
vont Mcrcttri:
CISCARTBEA.Nw<

VsMl* dwtflrwl« CMlul« MU u:

, ,

SAUEMS S4NUURT1, Lufe
voe«l »««f«iwi:
SERBA MAJEN, lit»

Vonl« d««lgnau ComlMló Utala:

pn*i4*nl:
CARREAAS BARKES, JoMp
•oc«* McnUrl:
ZAMORA IMfVN. F«m«io

SÁNCHEZ ICAHT, Frwiduo
Jlil«

FERNANDEZ BALLART. Jorn
D»m*n»ch

QOMEZ ARN AtZ. Hcrratfn



PROPOSTA PLACES A IA ia. CONVOCA TÒRI* DE

La subcomissió da personal reunid« si dis • do febrer scordi aprovar s la convocatòria ds cossos doetntft (ss plaoss següents:

DEPARTAMENT CATEGORIA AREA DE CONEIX. PROP. PRESIDENT I VOCAL OCUPADA INTERINAMENT
TITULARS

d<Osnd4sMsdi<;uss
Bàsiques

170

DEPARTAMENT A
DETERMINAR

£25

d'Enginya*!"; Chimica

ZSS

Ulular d'Escola Universitaria

Titula d'EsceJa Universitaria

Tempi complAt

Titilar Universitat

Temps complet

Àrea;
Rsidogla

Perfil:
Euniclmlruncldd«! eoe rune 1 W
pròpies de l'ne

Àrea:
Fisioteràpia

Perfil:
Les proptes de fina

Àrea:
Enginyeria química

Perfil:
Leí prOp*e defama

president:
COROMINAS VILARDELL. Augu»!

GARCIA OE LA RUBIA. Piar

Vocals designala Comissió Mixta:

president:
ZURRIAGA LLORENS. Rosario
vocal secretari:
VERGARA LOZANO. Padró

Vocals designats Comissió Mixta:

president:
GIRALT PftAT. France«
vocal »ecretxri:
GAVALDÀ CASADO. Jordi

Vocals designats Comissió Mixta:

SANCHEZ CERVELLO,
Domènech Josep

SALVAT SALVAT. Isabel

ALABART CÓRDOBA, Juan
Ramon

ÍV3
ÇO



K
PROPOSTA PIACES A LA 3«. CONVOCATORIA DF

Là MibcomietlA 4« personal reunid« *l di« l d« febref «corde >pii>vir • l« convocatória d» cossos docent» l« plane següents:

DEPARTAMENT CATEGORIA AREA DE CONEIX. PROP. PRESIDENT I VOCAL OCUPADA INTERINAMENT
TITULARS

d'Enginyeria Ou Im lea

2SS

d'Enginyeria Química

25«

a« ft«

«41

Tintar Universitat

T«np» compi «I

Tiulir Uni>eisiui

Tamp« compiei

CatAdrate Univartital

A»i:
Engny«ría química

Perfil:
u.pwp̂ ò.u™.

Àtc«:
Estadística i invasagactó op^f4liva

Perfil:
Ecla^slíca (En««ny*fn**rf ¿'«ngmy·na
Mímica)

Arei:
Dret constitucional

Perfil:
Dnl Conflilueioful a Cri*lunya

prealdent:
GIRALT PRAT. France*:
vocal aecretiri:
GAVALDÀ CASADO. Jordi

Vocals deaignat* Cernitala Mixt«:

president:
MARTI HECOBER, Manuel
vocal »ecretcrt:
MONTES SUAY. Francisco

Vocals designats Comissió Mixta:

president:
MOLAS BATUORI. rskjra

APARICIO PÉREZ. MA

Vocals designats Comissió MUU:

SCHUHMACHER ANSUATECUI.
Martí

DOMINGO FERHER, Josep

VACANÍ



PROPOSTA piACgs * L» a« CONVOCATORIA PE

Li Mibcomls«16 o1» personal r »unid« •) dii I de Itbttx «cordà aprovar t It convocitòrll dei COMO» docents I» plie«» MgOent«:

DEPARTAMENT CATEGORIA AREA DE CONEIX. PROP. PRESIDENT I VOCAL OCUPADA INTERINAMENT
TITULARS

d« Dr«

S(2

d« Dr el

«13

d« Mediana! Cirugía

Catedràtic Unlvviiul

T«mpt compi«)

Citairibc Un»«»«!

T*mp« compi«!

dUdrìbc Universi UI

Temps íocnpl et

ir«.:
O Vid« pomici I d« r«ar.inls»»à6

Perii):
L«lpràpw«d»rftiM

Arei:
O«l dvil

Perfil:
CM civl vigMl • Cdiluiyi

Àrea:
M eciana

Perfil:
e<p*eùliix: UEdiciit>lnl«m«
S«tvMjt«flOTcial:S«rv«d«in»ilicln4
intonu

preciderli:
CAPO GIOU Jordi
voe>< »ecretarl:
VIROS GALTira. ROM

Vocal« dcftlgnat« Comiselo Mixta:

president:
BAOOSA COLL, Ferran
vocal secretari:
HERNANDEZ MORENO. Allomo

Vocals designila Comissió MÌKIa:

president:
MASANA MARIN, lu!»
vocal secretari:
REVERT TORRELLA, luis

Vocal« designats Comissió Mtvta:
RUBIES PRAT. Joan
ESTEBAN MUR. Rafael

VACANT

VACANT

VACANT

10
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fiiQFoaTA piacff« t¡ n fti cnMtfiyaTftrli ff

U lütai·li·ll *• »«i.«tf raunt*» «4 «U ( *• kknr M*ntt iprarar < !• om^x.ttri« «•

OCMRTAHENT C AT EOO M A AHEA DC CONBX. PROP. PRESIDENT I VOCAL
TITULAR!

laifKt* to« ptooM miimfitK «'«Janil

OCUPADA MTERINAUENT

CrHMri.lO»j|>rf«

te niAiriM nu«Mau«i

KCUnd̂ UMIquM
»l«l »IM

Titte <booU IMv«nMri*

r«p*ea>«M

DUWUrtviniM

r»«p«oonl(«

r««p«eai«M

Ar«:
cutdk» O IM Otad« ïodd«

Partii:

Ar«a:
Flotegli rjp«y J.

p«rni:

Ar«t:
McrabWegl*

p«rni:

rrMl̂ Ml:

vocd ••ar·torl;

Voc^i <«.ltl>.tt CoaU^é Hbto:

pr«*ltf«nt:

voc«l sccMtari:

Voul» ««(«MM CowlMM Hbl>:

pr»l<Ml:

voc4< ««cratori:

Voul» «oit«»» Collidi Hbta:

1ANTIEITEIAN FERNANDEZ,
Anioni«

MORENO VILLANUEVA, JoM
Ameni*

oert DUZ, j.i.̂ i
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Acord 3/32, de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova la modificació del
pressupost 1993 de la Universitat Rovira i Virgili.

à*X*K:*c*»i**C*Ì3SQfimo

»UMaiMTM9ttr$3«f 9
MVfHMDCrtMarfKMDOÓ 0
KWmOA Df Pí « WCfcOCtó
TM 1/6**1A M*** SO* UATWCU-A

MI Atme« vt*ocj
n manata DC »ami*
3-fliKqvesKMis
HW SW SKBETAUA funw^M.
V« BCflt* C i t f* BALL
KO* S£ IV ESnXMMT«

1

-=3t
. .- - ¡
—

JiW ÉVOLKmCA 1
3K»AULAOE«*BiCA
ÎW7SFHVÉI M.QO'/CUAi.t

i
3'0) SERV «FCW*WO6 C^W^XiS
îK»E(C<XAD'Oo**s
3H8B£«vE»VAfiis
»a DMtn oc MATRICULM
9110 MATRICULEI '"?«* t**

v li cunaos PoeicrVMi
51 u cunsoa ot DOCTORAT
Jl B HGHCSS06 K*PEK«j»í

It M SERV LLENOLM CATALAN*
ÍiHtSOXA 010 OMC3
l i i r ^AAU
limf'MWtSMUOCfiMANVI
it» escou* A3£cn<ru
UTAXCI \;
»i«i t AXE J AOMtBT|*BO nt»
1)10? TAXES eVKSOTTTOlS

TfOUALTRfSTAXEl

M KHfT£]tEnO.TAMCAT| :

MO npKTO EXt« TAMCATS

VB ALTHE5 neWrH MAMbVTS

¡MALDftVMOnnBM '

0» All Afí ftJG^CSSOfi

4 HMMSnUCMCC« COWKJIT3

MTRAMFCMMCKCfVTAT ' ' '

otujevtsiw KT*r
«OSUBVTHBJv*AftCÛNCunÊO6

.

«
F=

" " '
&

•

-'. : •
-- .. . •

«D HJRV AlTRf í ATENCIONS i

4» ALTRES SU6Y ESTAT

41 THAHWf «ÍM .««BAUfir

«10 «USVfCIO NQMIMATrVA

4M COMfVEWEJVTNOtíWíAru

«lICnCDTTSUf^XhCNTAW l

411 9UBVACTIWTAT ACÁ WCA ¡

••"•!•;

»II SUB V CEflVUEMCLMCATALANA

«.iflUPV CONSOL ECONOOC _

41l ALTHES SLeVtNCCNS

4« WVVALTĴ MfMCÎ uaUe

«1 >L|V 9« LOCALI
4l »U»Vi KTTTAn MVVAOC»

«H ««V EWT47S MVAMJ

f NCIVSSOf MTMUCMM I

9) MTCfUMO* OC

UOMEHCSSSOSd-C

i»AtTRcs«Ttniaao«
M KMQKS UM> lEtHOaU«
»40UOGUEH DAU ES

o

»
a

•

•'

^

S4B ALTRES ILCGUW ' 1
uccMciwoiM ,;.; --,. o :• ••;••••..-,
5MCONCÇ5SO aenv iu«
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MODIFICRCIQNS DEL PRESSUPOST 1993 DE LR UNIUERSITRT
RQUIRH l UIRGILI PER MRJORS INGRESSOS

1) PROJECTES DE RECERCR

Dotació: 22.500.000 PTA
Aplicació pressupostària : Capítol VI
Centre de Cost: (Veure annex I)

2JRLTHES TRRNSFEHENCIES

2.1) Ajut per al finançament d'estades de profesors visitants en els departaments i els instituts de
recerca.

Dotació : 4.400.000 PTA
Aplicació pressupostària : Capítol I
Centre de Cost: Facultat de Química

2.2) Ajut per el finançament de la dotació i millora de la infrastructura de material de recerca.

Dotació: 47.716.000 PTA
Aplicació pressupostària : Capítol VI
Centre de Cost: (veure annex M)

2.3) Subvenció per al manteniment d'infrastructura i recerca.

Dotació : 10.000.000 PTA
Aplicació pressupostària : Capítol II
Centre de Cost: Serveis Centrals

2.4) Subvenció per l'adquisició d'infrastructura científica.

Dotació : 27.000.000 PTA
Aplicació pressupostària : Capítol VI
Centre dde Cost: Serveis Centrals

2.5) Ajut per al finançament de les activitats del programa Erasmus de la CEE

Dotació: 350.000 PTA
Aplicació pressupostària : Capítol II
Centre de Cost: Serveis Centrals
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2.6) Programa institucional PIAR

Dotació: 7.500.000 PTA
Aplicació pressuposaria: Capítol VI
Centra d* Cost: Rectorat

2.7) Ajut per programes de normalització lingüística.

Dotació: 1.000.000 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol VI
Centre de Cost: Serveis centrals

HNNEH !
(RIPUNTI)

' RESPONSRBLE

M.EDUCACIO CATALÀ TORRES. NATÀLIA

MEDICACIÓ CARBONELL ROURA. EUOALD

COMISSIONAT 'ARÓLA FERRER. LLUÍS

DOTRCIO : RCUMULRT

800.000

900. 000
6.500.000

COMISSIONAT [CLAVER CABRERO. CARMEN 3.500.000
COMISSIONAT I CABALLOL LORENZO, ROSA 6.500.000

COMISSIONAT I MARTIN VIDE. CARLOS
COMISSIONAT I MARTÍN VIDE , CARLOS E3.80q;00p

" sòo'.'ooo

800.000

1.700.000

8.200.000

11.700.000
18.200.000

22.000.000
22.500.000

CENTRE COST

FACULTAT LLETRES

FACULTAT LLETRES
DEFT.BIOOUIMICA

DEFT.OUIMICA
DEFT.QUMCA

DEFT.FILOLROMÀNIOUES
DEPT.FILOLROMÀNIOUES

RNNEH II
(RL PUNT 2.2)

I RESPONSIBLE
COMISSIONAT
COMISSIONAT

MONTSENY MASIP, EDUARD
CORREK3 BLANCHAR, XAVIER

COMISSIONAT GARCIA-ALBEA RlSTOL. JOSÉ EUGÊNIO
COMISSIONAT RICART MARTÍ, ENCARNACIÓ
COMISSIONAT ÍMALLART GUIMERÀ, LLUÏS
COMISSIONAT
COMISSIONAT
COMISSIONAT
COMISSIONAT
COMISSIONAT
COMISSIONAT
COMISSIONAT
COMISSIONAT
COMISSIONAT
COMISSIONAT

SEGARRA BLASCO. AGUSTÍ
CARBONELL PALLARÈS, JORDI
PASTOR MALLOL, ESTANISLAU
FABREEGAT LLAGOSTERA. AZAEL
MAS BARON. ALBERT
JIMÉNEZ JIMÉNEZ. BONIFACIO
FIGUERAS SALVAT, MJOSÉ
RICHART JURADO. CRISTOBAL
MALLOL MIRÓN, JORDI
GRAU VIDAL, FRANCESC

DOTBCIO
4.447.000
1.327.000

463.000
1.466.000
3.6ÕÕ.OÕO
1.485.000
1.350.000
2.710.000

~6~545.00Ò
9.775.000

660.000
1.084.000
2.530.000
4.000.000
6.274.000

RCUMULRT | CENTRE DE COST
4.447.000!DEPT£.INFORMAT1CA
5 . 7 74 .0 0 0 ! DEPTEB-ÊCTRICA
6.237.000
7.703.000

11.303.000
12.788.000
14.138.000
16.648.000
23.393.000
33.168.000
33.828.000
34.912.000
37.442.000
41.442.000
47.7Ï6 COtt

DEPTPSICOLOGIA
DEPTDflET
DEPT.RLOSOFJ ANTROPOLOGIA
J3EPT.GESTIO D'EMP.
DEPTXISTORIA I GEOGRAFIA
DEPTPSICOLOGIA
DEPTE.OUIMICA
DEPTBIOOUÍMICA
DEPT.PEDAGOGIA

DEPTXÍWÈaÚUES
DEPT.MEDICINA 1 CIRURGIA
DEPT.C.ME DIQUES
nePT£.ELÈCTRICA
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Acord 4/32, de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova la proposta de
dimensionament dels espais adscrits als ensenyaments de la Universitat Rovira i
Vir g ili.

PIA PLURIANUAL D'ACTUACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

fOAOl^OSTA. DE DIMENSIONAT1 DELS
ESr>A.IS A-DSCKITS AJCS EKTiSEWVA.—
MENI-S DE OCA. U - R . "V -

INTRODUCCIÓ.

Es presenta aquí, un primer resultat de l'estudi general:
Dimensionat dels programes dels Ensenyaments de la ü.R.V.,
dins del que són els treballs tècnics de confecció del Pla
Plurianual d'Actuació de la Universitat Rovira i Virgili, en
realització.

El treball s'inicia a partir de la determinació dels Tipus
d'Ensenyaments, Nombre Potencial màxim d'Alumnat previst per
a cada Ensenyament, així con el Nombre Total, -per
Departaments i Titulacions-, del Professorat adscrit a
cadascun dels Ensenyaments.

Aquestes determinacions estan recollides- en la "Menoría de
la Comissió Gestora" aprovada, elaborada a partir de la
"Memòria de creació de la U.R.v."

L'objectiu del'treball és determinar les necessitats d'espai
arquitectònic suficient per a poder desenvolupar
satisfactòriament el programa definit pels actuals
responsables dels diferents Ensenyaments- de la Universitat.

Per tant, és a partir do la definició de les necessitats
explicitades pels futurs usuarie, que s'ha procedit a deduir
i/o assumir, uns estandars de desanda (*), per a cada tipus
d'activitat universitària, expressats com e«tandars agregats
resultants per a cada centre (m2 totals / alu-one), que poden
tenir una aplicació i utilitat urbanística, en la mesura que

( * ) l'adopció dels denosinats 'estudiïs agregats" w s'utilltten habituaüent des d«
les institucions con a uniUts de tesura generalitzades ijue fixen U 'quantitat1 de
necessitat, i per tant la se?a equivalència aab li 'quantitat" d'oferta que l'ha d»
cubrir, ni constitueixen, ni substitueixen, la expressió directa i/o subjetivada
dels usuaris, per a la satisfacció d'aquestes necessitats.
Is en »quest sentit, que els estindars a<jre<jats "oficials1 de referència, haurien
d« teair ins targes de ïariabiliut suficients, o un procés de rerisió i ajustarat
i les desandes reals, i fi d'evitar, tant U progritació d'espais 1 Inversions
insuficients, coi la previssió excesiva de les tateixes.
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permeten deduir un sostre (edificabilitat) total necessari,
a partir del qual es poden determinar les dimensions de la
parcel·la o solar per a ubicar el centre,; en funció dels
paràmetres bàsics de l'ordenació urbanística (ocupació i
nombre de plantes). Així mateix, els estàndars agregats
resultants tenen una aplicació econòmica inmediata, ja que a
partir del sostre total a construir, es pot estimar
l'inverssió necessària per a realitzar-lo.

Per la trascendencia urbanística i econòmica que aquí es
renarca, es posa de manifest la importància de treballar i
programar les inversions a partir dels estàndars resultants
con estàndars "reals", sorgits d'un procés de síntesi
deductiva, de tots i cadascun dels programes necessaris, per
al correcte acompliment de les funcions i finalitats docents
de cada Centre.

Aquests estàndars de demanda, juntament àrab la comprovació
i/o creació dels mòduls arquitectònics de consum d'espai dels
respectius usuaris, han de permetre, pel conjunt de la
U.R.V., garantir:

1. Que el dimensionat dels espais .arquitectònics
contenidors de cada Ensenyament, eigui el més equitatiu
possible a partir del reconeixement de la diféranciació
i especialització de cada ensenyament.

2. Garantir, així mateix, la optimització de les inversions
i dels futurs costos de manteniment, -i per '.tant la
rentabilització dels recursos limitats-, mitjançant la
racionalització del dimensionat dels espais físics.

3. Que 1'esmentat dimensionat, sigui el suficient per a
situar el futur desenvolupament de • l'activitat
universitària de la U.R.V. dintre de les cotes superiors
de qualitat, de la resta de les universitats catalanes
i espanyoles, com a marc socio-economic real de
referència.

Tarragona - Darcelona, Gener 1994

Bardaji i Teixidor, Associats.
Arquitectes.

Assesors Tècnics de la U.R.V. i Equip
Redactor del Pla Plurianual d'Actuació.
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La majoria dels estàndars de demanda, estan determinats,
per tant, pel programa específic de cada centre.
D'altres, en general els espais singulars de cada
centre, i comuns a tots els centres, han estat
determinats per l'equip rectoral de la U.R.V. Es el cas,
per exemple, do les Sales d'Uouaris d'Inforaàtíca, en
les quals la U.R.V. determina que per a tots els centres
universitaris, hi ha d'haver espai suficient per a que,
al nenys el 7,5% del total dels seus alumnes, simultà-
niament puguin fer pràctiques informàtiques. Es tracta
d'un desig de nivell de qualitat de la U.R.V., que ha
estat confrontat amb els diferents responsables.dels
centres, a fi de valorar aquest percentatge con a
raonablement òptim.

A continuació s'explica amb quins criteris s'ha procedit
a fixar les esmentades relacions numèriques.
Per això, s'han agrupat els espais en funció de l'ús
previst, el que permet facilitar una prèvia orientació
per a la distribució espacial de l'edifici o edificis de
cada centre, que posteriorment el projecte arquitectònic
agruparà segons les conveniències específiques del
centre, i els requisits d'implantació en el territori.

Aquestes agrupacions d'espai són les següents:

- Aulari
- Aules Singulars
- Laboratoris de Docència
- Laboratoris d'Investigació
- Departaments i Seminaris
- Biblioteca
- Direcció
- Bar - Menjador
- Varis

S'entén, amb caràcter general, que el dimensionat
resultant de cada espai és el de la seva superfície
interior neta, incloent-li la part proporcional de
tancaments i subdivisions pròpies de l'espai.

Per això, a la suma total de tots els espais (subtotal
en els mòduls adjunts), se li afegeix un percentatge
(30%) d'accesos i circulacions, que determina la
superfície tota.l construïda. Aquest percentatge s'ha
d'entendre com flexible, atès que ¿s la solució
arquitectònica la que l'ha d'ajustar.

De la relació: superfície total construïda, nombre
d'alumnes total previst pel centre, es dedueix
1'estándar "agregat" resultant- Es aquest el "nombre
màgic" (*) que s'ha d'entendre sempre com a valor
deduït, i no com a dada de partida per al dimensionat

(*) Veure Introducció.
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CRITERIS GENERAIS PER AL DIMENSIONAT D'ESPAIS: DEFINICIÓ
DELS ESTAKüARS DE DEMANDA I MÒDULS ARQUITECTÒNICS.

Per al dimensionat dels centres universitaris, s'ha
definit com a estándar de demanda, al nombre simultani
d'usuaris que ha d'ocupar un determinat espai. La unitat
de mesura és el nombre d'usuaris.

El mòdul arquitectònic, ¿s l'espai físic necessari per
a cada usuari, per tal de desenvolupar l'activitat
prevista en l'esmentat espai. La unitat de mesura és
ia2/usuari.

El nombre d'usuaris per la superfície per usuari,
determina el tamany de l'espai a dimensionar.

El Reial Decret del M.E.C. del 12.04.91,
("Creación y reconocimiento de Universidades y
Centros Universitarios"), concreta alguns
estàndars de demanda i mòduls arquitectònics,
d'obligada referència:

1) Espais docents i investigadors:
»

Aules: Fixa el mòdul en funció del
nombre d'alumnes per aula:
Aules < 40 alumnes * 1,5 m2/alumne.
Aules > 40 alumnes = 1,25 r»2/alumne.
Laboratoris docents: 7 m2/alumne.
Laboratoris d'investigació':
15 m2/professor o investigador.

- Seminaris: 2,5 m2/alumne.

Per a tots aquests espais, l'estàndar de demanda
no es determina.

2) Biblioteca:
Estándar de demanda: 10% del nombre total
previst d'alumnes.
Mòdul:•• No es deternina.

3) Seccions comuns:
Menjador í cafeteria;
Estándar de demanda: 10% del nombre total
d'estudiants i professors, i reste de
personal de la universitat.
Mòdul: No es determina.
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La majoria dels estàndars dû demanda, estan determinats,
per tant, pel programa específic de cada centre.
D'altres, en general els espais singulars de cada
centre, i comuns a tots els centres, han estat
determinats per l'equip rectoral de la U.R.V. Es el cas,
per exemple, do les Sales d'Usuaris d'Informàtica, en
les guals la U.R.V. determina que per a tots ele centres
universitaris, hi ha d'haver espai suficient per a que,
al nenys el 7,5% del total dels seus alumnes, simultà-
niament puguin fer pràctiques informàtiques. Es tracta
d'un desig de nivell de qualitat de la O.R.V., que ha
estat confrontat amb els diferents responsables dels
centres, a fi de valorar aquest percentatge COB a
raonablement optin.

A continuació s'explica amb quins criteris s'ha procedit
a fixar les esmentades relacions numèriques.
Per això, s'han agrupat els espais en funció de l'ús
previst, el que permet facilitar una prèvia orientació
per a la distribució espacial de l'edifici o edificis de
cada centre, que posteriorment el projecte arquitectònic
agruparà segons les conveniències específiques del
centre, i els requisits d'implantació en el territori.

Aquestes agrupacions d'espai són les següents:

- Aulari
- Aules Singulars
- Laboratoris de Docència
- Laboratoris d'Investigació
- Departaments i Seminaris
- Biblioteca
- Direcció
- Bar - Menjador
- Varis

S'entén, amb caràcter general, que el dimensionat
resultant de cada espai és el de la seva superfície
interior neta, incloent-li la part proporcional de
tancaments i subdivisions pròpies de l'espai.

Per això, a la suraa total de tots els espais (subtotal
en els mòduls adjunts), se li afegeix un percentatge
(30%) d'accesos i circulacions, que determina la
superfície tota.l construïda. Aquest percentatge s'ha
d'entendre con flexible, atès que és la solució
arquitectònica la que l'ha d'ajustar.

De la relació: superfície total construïda, nombre
d'alumnes total previst pel centre, es dedueix
l'estandar "agregat" resultant. Es aquest el "nombre
màgic" (*) que s'ha d'entendre sempre con a yalor
deduït, i no com a dada de partida per al dimensionat

(*) ïcure Intrudimi.
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dels centres. No obstant, 4s un valor orientatili da
comparació entre centres d'enseny.iac.-.ts amb
característiques similars. Així, l'esfctadar resultant de
la E.T.S.E. i el da la Facultat de Química, ha d'esser
sensiblement slnilar (prograna de Laboratories, Aules i
espais comuns, semblants), i el mateix ha da succeir amb
les Facultats relacionades amb les Humanitats. Es
necessari tenir en conpte, que a menor nombre, d'alumnes
d'un centre/ correspon un major estándar resultant, atès
que hi ha espais, com els da Direcció o Varis, que són
fixes, i no proporcionals al nombre d'usuaris, 1 que
tanba incideix la diferent proporció da professors /
&lunn«s. Així, per exemple, es logic deduir, que
1'estándar agregat resultant de la Facultat de Química
(750 alumnes previstos), sigui superior al de l'E.T.S.E.
(2.580 aluanes previstos).

També cal tenir en coopte, que el nombre d'Ensenyanents
qua cada Facultat o Centre aglutina, obliga a la
especifitat d'espais, que en altres Centres poden ser
nés versàtils: a major nombre d'Ensenyaments, 1'estándar
agregat resultant s'incrementa.

Tanmateix amb caràcter general, s'han dimensionat els
centres pel torn majoritari que ha d'utilitzar-los. En
aquest cas, tan sols es preveu que l'a Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials realitzi dos torna.

Convé insistir en que «1 dimensionat parcial deduït per
a cadascun dels espais, haurà de ser ajustat pel
projecte arquitectònic, que, per á cada Centre, es
realitzi en el futur.

Definició dnlp e^tàndars ÕE demanda i abdiiïs per espai :

A. Auiari^

El nombre i tamany do les aules ha estat determinat pels
responsables dels centres, en funció dels següents
criteris generals!

- Extrapolació del nombre d'alunnes total previst
per a cada curs. Previsió del nombre at repetidors
per als primers cursos.

- Nombre i tipus d'Ensenyaments de cada Centr«.
Simultaneïtat horària, establerta en funció de les
assignatures, per ensenyants i cursos.

- Kombra màxim d'alumneo per aules. El nivell de
qualitat de l'ensenyament, determinat per la
U.R.V. fixa grups de 125 alumnes per professor,
per a classes teòriques, i 65 alumnes per
professor, en classes pràctiques.

(Aquesta generalització té excepcions en centres
con Ciències Econòmiques i Emprecarials, en la que
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la demanda real potencial d'alumnes prevista pel
Centre, és superior a la oficial, fet agreujat per
l'alt nivell de repetidors, i la comparativament
alta relació del nombre d'alumnes per professor; o
en la de ciències Juridiques, en la qual el
sistema i freqüència de les avaluacions o exàmens,
exigeix el dimensionat d'aules de major dimensió
que el necessari per a realitzar estrictament les
classes ordinàries)t

La superfície unitària resultant per a cada aula, es
dedueix d'aplicar al nombre d'usuaris previstos, el
mòdul 1,10 mZ/alumne. Aquest nòdul és la solució de
compromís entre el realment comprovat, de • 1 m2/alumne
per a aules mitjanes - grans, i el deterainat pèl
M.E.C., de 1,25 ra2/alumne, atès que aquest està
sobredimensionat a fi de preveure la versatilitat, que
ja s'ha contemplat en el moment de confeccionar el
repertori d'aules de cada centre.

Per tant, les Aules han estat agrupades en grans,
mitjanes i petites, de tal manera, que en funció de les
necessitats variables per Ensenyaments i cursos,
existeixin nivells de flexibilitat suficients en la
dimensió de les mateixes. (Per exemple, una aula de 140
ra2, esti dimensionada per a 125 alumnes, però poden
ocupar-la, confortablement, fins a 140 alu.ones).

I/estándar resultant variarà, per tant, segons la
casuística concreta de cada Centre, essent sensiblement
major en els centres que habitualment• imparteixen
classes teòriques i de pràctiques, atès que en aquestes
ultimes, cal subdividir els grups d'alumnes.

Per a tots els centres de la U.R.V. es preveu que, al
menys una d n les aules grans, estigui equipada amb nedis
audiovisuais, optimitzant així la demanda explicitada en
alguns programes, que la preveien'com a aula especifica.

B. ¿ule?, .singulars.;

Dins del grup Aules Singulars, són generals per a tots
els Centres de la U.R.V., les Aules d'Usuaris
d'Informàtica (ja comentat el seu dimensionat), i la
Sala de Graus. D.'.aquesta última, la U.R.V. ha prefixat
un dimensionat per a 65 usuaris. El mòdul arquitectònic
resultant és de 1,25 is2/usuari, lleugerament superior al
d'una aula ordinària, atesa la singularitat del seu us,
i, per tant, del seu mobiliari.
L'Aula Magna, o aula de conferències, es dimensiona
partint d'un estándar de demanda del 10% del Torn
Majoritari, quan no ha estat prefixat el nombre
d'usuaris pel propi Centre. El mòdul utilitzat, de 1,50
m2/usuari, inclou espais singulars implícits l'üs de la
mateixa; cabina (1p. f-.rartiwirt -îlmnH-inia. piai-nfnwn
escenari d'oradors, magatzem i nobiliari de certa
representativitat.
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L'Aula Magna, entesa com espai singular i d'Us
esporàdic, es planteja conpartida pels Centres que
s'implantin pròxims en el territori. Per aqueßts casos,
també es proposa la Sala de Juntes, con espai compartit,
on puguin realitzar-s'hi les reunions plenàries de les
Juntes dels Centres (per exemple E.T.S.E. i Facultat de
Química). La seva dimensió en m2, ve donada pels
Centres.

Per aquells centres impiantate autònomament, con és el
cas de ciències Empresarials a Reus, l'Aula Magna es
preveu pel 10* del Torn Majoritari, i con Sala de
Juntes, poden anexionar-se les dues Sales do Reunions
dels Departaments, o solucions similars.

Les denominades Aules Seminari, són ofertes
complementàries a l'Aulari i Aules Singulars, per
impartir classe de doctorat, optatives, etc...
S'entenen espacialment lligades als Départanents i
despatxos del professorat.
Arab caràcter general per a la U.R.V., es fixa una oferta
/ deinanda d'una Aula Seminari per departament de Centre,
dinensionant-se per a 35 usuaris com a mitjana. El nòdul
aplicat és de 1,25 m2/alumne, atesa la seva reduïda
dimensió.

C. Laboratoris de docència;

Com en el cas de l'Aulari, la demanda de Laboratoris de
docència, ha estat explicitada en els programes dels
centres.

La expressió d'aquesta demanda, ha estat realitzada
partint del nombre d'assignatures que poden utilitzar el
mateix laboratori, i el nombre d'alumnes màxim previet
per a cada tipus de laboratori (60-40-20 alvunnes/
laboratori). Tenint en compte un horari lectiu de 8
nores diàries, el nombre real màxim de crèdits que és
poden impartir durant un quatrinestre,' és d'uns 60
crèdits/laboratori, pel que la ocupació en l'üs dels
mateixos, oscil·la entre el 40 i el 60? del temps lectiu
total. A priori, l'estàndar d'ocupació, i per tant
d'optimització dels laboratoris, sembla suficientment
raonable.

Els nòduls arquitectònics a aplicar, han estat matitzats
en funció del tipus de laboratori, partint de la
comprovació real dels mateixos, «mh el següent resultat:

Laboratori d' Informàtica: 3 m2/usuari.
Laboratori amb aparells singulars: 7 m2/usuari.
Reste de laboratoris: 4 * 5 a2/usuari.
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D. Laboratoris d'Investigació;

La demanda ha estat fixada pel nojnbr-s total màxim
previst de professors titulars (CU, Catedràtics
Universitaris + TU, Titulars Universitaris + .CEU,
Catedràtics d'Escoles Universitàries), és a dir, el
professorat ant> capacitat oficial per investigar.

Per a la deducció del nòdul a aplicar, s'ha tingut en
compte una mitja de 3 ajudants per a cada investigador,
(15 na/investigador + S m2/ajudant) resultant un mòdul
agregat de 30 nZ/usuari.

E. Denartaraents i Seminaris;

• Despatxos del Professorat:

Amb criteri general, per a tota la U.R.V., i tenint en
compte elc criteris d'optimització dels espais a
dimensionar, l'Equip Rectoral ha determinat la 'demanda
d'espai destinat al professorat, de la següent nanera:

- Despatxos individuals i dobles: Repartits, al 50%,
per a la totalitat dels professors: CU + TU + CEU.

S'ha deterttinat con a dimensió wlnina del despatx
individual, 15 rc2/despatx. S'ha aplicat un nòdul
da io m2/usuari, pels professors que conparteixen
despatx. Aquests nòduls inclouen nobiliari
auxiliar'a la taula de treball.

La superficie total resultant per aquest tipus de
despatxos/ en relació al nonbre da professors a
que estan destinats, permet garantir una Clexibi-
lització en la organització i diefosició dels
despatxos, que cadascun dels Centres definirà per
a la redacció dels projectes arquitectònics.

Despatxos col·lectius: Per a la resta del
professorat, aplicant el wòdul de 7 »2/professor
per als Titulars d'Escola Universitària (TEU) i
Professors Ajudants (AJ), i de 4 n2/professor,
pels Associats. Con en el cas anterior, la
superficie - resultant, permet agrupacions
particulars per a cada Centre, encara que el jnòdul
s'ha deduït per agrupacions de 3 a 6 professors
per despatx col·lectiu del tipus A (TEU -f AJ) i de
6 a 12 professors per als de tipus B (Ass.)

Consultorios: Es plantegen com petits despatxos
"jòquer", al servei del conjunt de professors del
centre, coa oferta complementària per al
professorat que comparteix despatx. La demanda,
generalitzada per al conjunt de centres de la
U.R.V., ha estat determinada per al 10% de la
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meitat dels CU + TU -t- CEU í la totalitat dels TEU.
El mòdul aplicat és el del minia de despatx
individual (15 ra2).

En la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials, aquestes consultories s'han
substituït pels anomenats Seudnaris, eepais d'ús
similar, però de major dimensió, atesos els
requeriments programàtics de l'esmentat Centre.
(Demanda: 1 Seminari cada 6 T 8 professors, amb un
mòdul de 4 m2/professor).

• Direcció i Administració dels Departaments:

Amb caràcter general per a la U.R.V., es planteja un
nòdul agregat (45 ju2), que inclou la Direcció del
Departament (15 ra2). Secretari (10 m2) i Administració
(20 m2), amb el que es determinen tants espais
d'aquestes característiques, com Departaments tingui el
Centre. Per .això, s'inclou en el dimensionat dels
mateixos, aquells Departaments do probable nova creació.

Adscrit a l'espai previst per a la Direcció i
Administració dels Departaments, es preveu, en principi,
una Sala de Reunió de 30 m2 per a cada Departament.

' El nombre de Sales de Reunió, minim de dues per Centre,
s'ajusta en funció de la oferta d'espais de
característiques similars que tinguin els Departaments
de cada Centre (Seminaris, Aules - Seminari,
Consultories, etc...).

L'estàndar resultant de superfície total de Departaments
i Seminaris per professor, oscila entre 10 i 15 m2,
bàsicament en funció del percentatge que de professors
titulars respecte del nombre total de professors, tingui
cada Centre.

P- Biblioteca:

En l'actualitat, 1'estándar agregat de superfície
destinada a Biblioteca per alumne, en el conjunt de les
universitats catalanes oscila entre el 0,18 a2/alurone de
la Universitat Politècnica, i el 0,50 de la Autònoma, -
excepció feta de la Porapeu Fabra de recent creació, que
té un estándar de 1 m2/alumne-.

Són estàndars baixos, conparativanent pariant, respecte
a països educacionalment més avançats (çran Bretanya
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0,80 •;• 1,29 m2/alunme; França 1,4 o2/alurane; EE.UU. > de
1,5 n2/alumne, etc...) (1)

Per a Xa determinació de 1'estándar agregat desitjable
per a la U.R.V. s'ha partit de la següent consideració:
El dimensionat de la Biblioteca es complementa aœb el
dimensionat de ,les Sales d'Estudi.

S'adopta a priori, 1'estándar de demanda d'espai
destinat a Biblioteca del H.E.C., del 10% del nonbre
total d'alumnes.

La Biblioteca es dimensiona a parti;.- del nombre de
punts de lectura de la nateixa.
El mòdul resultant, oscila entre 5 i 6 m2 per punt
de lectura. Això inclou la part proporcional de
fons bibliogràfic i percentatge d'adquisicions
anuals, zones de servei al públic (punts de
lectura, àrea de revistes, àrea d'audiovisuais,
sales polivalents, àrees d'accés, circulació i
sanitaris, ...), i zona de servei interior
(despatxos, bibliotecaris, auxiliars, magatzems,
etc...) (2)

Adoptant el nòdul arquitectònic de 6 m2/punt de lectura,
per al 10% de l'alumnat total, l'estàndar agregat
resultant seria del 0,6 n2/alurone.

Des de la concepció de que les Sales d'Estudi dels
alumnes poden ser espais complementaris a la Biblioteca,
s'han dinensionat amb caràcter general per a la U.R.V.,
per al 15% de l'alumnat total. El mòdul deduït a tal
efecte és de 1,65 ms/alumne. Això suposa un estándar
global agregat de 0,25 n2/alurone, que afegit al 0,6
ra2/alurone deduït de la demanda pre-deterrainada pel
M.E.C., suposa un estándar resultant de 0,85 m2/alumne.

Contrastant aquest valor amb els responsables dels
Centres universitaris, l'Equip Rectoral l'assumeix com
raonablement desitjable, per al predimensionat .de les
biblioteques universitàries.

Aquest valor, garanteix punts de lectura i/o estudi
simultanis per al 25% de l'alumnat dels Centres, i
capacitat per als volums corresponents.

(1) Foíts:Kodel de Capacitat. Consell Central d'universitats; Cuide pom la planiíication et U
conception destinées i l'enseiopieíent supérieur (OSrsco); Space standars for universities aid
polytechnics. Hunan dimension aad interior space. Whitney library of Desing; les Biblioteques
de les Universitats Publiques de Catalunya en els anys 90. Coiisslonat per a (iiimsitats i
lecerci de la Generalitat; fia Plurianual it la universitat de Barcelona. Bardají I Teixidor,
Associats, etc.

(2) De l'anàlisi del dtensionat de biblioteques d'entre 150 i 250 punts de lectura 1 noibre de
voluiis entre 20.000 i 30.000, te la SuMirecció Cenerai del Patrigni Cultural ¿e h
Generalitat, i de les Bibliotecas Populars de U Diputació de Barcelona.
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G. Direcció dels Centres;

El programa és similar per a tots els Centrée/ variant
el seu dimensionat en funció del nonbre de Vice-Degans
/ Directors de cada Centre, i del nowbre
d'adninistratius previstos per ai mateix.

L'espai destinat al Degà o Director del contre, ha estat
dimensionat en 30 o2. Això inclou la part proporcional
de secretaria o sala d'espera, segons els centres.

La dimensió del despatx del Secretari del centre així
con els dele Vice-Degans, es determinen en el mòdul
prefixat de 15 m2/despatx.

L'espai destinat a Administració es dedueix d'aplicar un
mòdul de 10 m2 per administratiu. S'inclou en el mòdul
l'espai destinat a servei al public í circulacions
interiors. Anex a ell, es preveu Un espai dedicat a
Arxiu, -dimensionat en funció del taniany del centre-, i
una sala de reunions per a la Direcció (30 ra2).

H. Bar - Menjador;

S'ha adoptat cora estándar de demanda, el determinat pel
M.E.C. (10% del total de l'alumnat i professorat).

El mòdul arquitectònic adoptat, de 2,65 ra2/alumne, és el
deduït de:

1,25 m2/usuari, (que inclou accesos i. circulacions)

mas,
0,40 m2/usüari (part proporcional de la taula de

menjador)
més,

1,00 ra2/usuari (part proporcional de barra, més
cuina, més magatzem)

I. Varis:

Inclou espais destinats a la Delegació d'Alumnes, del
PAS, Copisteria, Cooperativa i Magatzems, i altres
espais tots ells dimensionats orientativaraent, Í que el
projecte arquitectònic haurà d'ajustar.

El dimensionat dels sanitaris, també variarà
sensiblement en funció de la solució volumètrica dels
projectes, però com a referència per al predimensionat
dels centres, s'ha comprovat el mòdul de 0,15 m2/usuari
(per a la totalitat d'alumnes i professorat), deduït da
la utilització màxima en hores punta de cada aparell
sanitari. Aquest mòdul inclou els sanitaris per a
ninusvàlids -de najor dimensió-, i les cambres per al
material do neteja.
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2.- PROPOSTA DE DÏMKNSIONAT DELS PROGRAMEU EÏXS CENTRES.

Els Programes detallats i quantificats que es proposen
por a cada Centre són el resultat da l'aplicació dols
criteris, mòduls i estàndars exposats anterioroent, i de
la verificació i ajustaments que s'han realitzat, anb
els òrgans de Direcció de cadascun'dels Centres.

Als comentaris dols quadres "proposta da Programa" que
s'adjunten, s'hi afegeixen els criteris bàsics i
específics de cada centre, a tenir en compte per a la
ordenació de la seva implantació i la redacció dels seus
respectius projectes arquitectònics, en les ubicacions
que es preveuen per als centres de la Universitat Rovira
i Virgili on el "mapa general" (Model d'Implantació
Urbana i Ubicacions dels Centres de la ü.R.V.)
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1.- CRITERIS GENERALS PER AL DIMENSIONAT D'ESPAIS: DEPIHICIO
DELS ESTANDARS DE DEMANDA I KODULS ARQUITECTÒNICS.

• Por al ai-mensionat âels centres universitaris, s'ha
definit com a estándar de demanda, al nombre eimultaní
d'usuaris que ha d'ocupar un determinat ésnai. La unitat
de mesura ée el nombre d'usuaris.

• El mòdul arquitectònic, és l'espai físic necessari per
a cada usuari, per tal de desenvolupar l'activitat
prevista en l'esmentat espai. La unitat de mesura és
ros/usuari.

• El nombre d'usuaris per la superfície per usuari,
determina el tamany de l'espai a dimensionar.

El Reial Decret del M.E.C. . del 12.04.91,
("Creación y reconocimiento de Universidades y
Centros Universitarios"), concreta alguns
estàndars àe âereanda i mbûuls arquitectònics,
d'obligada referència:

1) Espais docents i investigadors:

- Aules: Fixa el mòdul en funció del
nombre d'alumnes per aula:
Aules < 40 alumnes * 1,5 mz/alumno.
Aules > 40 alumnes =1,25 m2/alumne.

- •Laboratoris accents'. 7 ma/alumne.
- Laboratoris d'investigació:

15 m2/professor o investigador.
Seminaris: 2,5 mZ/alumne.

Per a tots aquests espais, l'estàndar de demanda
no es determina.

2) Biblioteca:
Estándar de, demanda: 10% del novtibre total
previst d'alumnes.
Mòdul:•• Ko es determina.

3) Seccions comuns:
Menjador i cafeteria:
Estándar de demanda: 10% del nombre total
d'estudiants i professors, i reste de
personal de la universitat.
Mòdul: No es determina.
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2.1. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (E.T.S.E.), i
Facultat de Química (F.Q.)

Area do Sant Pere de Sesccladcs.

Els quadres de "Proposta de prograna" s'htin d'entendre
i aplicar conjuntament: • E.T.S.E. i F.Q., amb els seus
Espais Comuns, que s'han inclòs alhora en el Programa de
cada Centre (assenyalats amb (*)), i que constitueixen
el programa específic separat d'Espais Comuns, resultant
de l'agregació dels espais generats per la demanda de
cada Centre (superfícies entre parèntesi), que és lògic
i òptim que s'ordenin en comú.

Aquestes superfícies (m2), que s'expressen entre
parèntesi en el Programa de cada centre, no
comptabilitzen en la seva Superficie Construïda, si bé
es sumen, com parts proporcionals dels Serveis Comuns,
per a deduir l'estàndar agregat resultant.

La Sala de Juntes i l'Aula Magna, com espais únics,
singulars i indivisibles, s'han inclòs només en el
Programa del Centre de majors dimensions i de previsible
realització prioritària (E.T.S.E.), si bé queda clara la
seva condició d'ospais totalment d'ús comú.

La Imbricació dels espais dels .Programes, té el seu
origen, en la necessitat i voluntat que té la U.R.V. de
creació i consolidació dels Centres definitius dels
Ensenyaments Tècnics, amb clares possibilitats
d'expansió en el futur, i amb solucions d'integració,
racionalització, i optimització, tant . de l'espai
construit, com del territori on aquest s'assenta.

Per al "complex" d'Ensenyaments Tècnics de Sant pere
Sescelades, els criteris funcionals d'agrupació
d'espais, i les seves relacions de proximití.t preferent,
són les següents:

Agrupació d'espais Proximitat preferent

ESPAIS COMUNS
Has de constituir el Equivalent atì> toU U
nucli central o "cot" resta d'espais,
d« l'irea universitària

ÀULARI
Conjunt tels Maris l1) üb: CPUS COTS
d'atiMas Centres 2') ab: UB. DOCEiCIl
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Agrupació d'éspaís Proxittitãt preferent

DEPARTAMENTS I SEMINARIS
Agrupació conjunta, port
diferenciais, delí espais
departJiejttals de cada
Centre.

LAB. DOCENCIA
igni paciá CODjunta, per»
diferenciada, íeis labora-
toris fil« utilitia cada
Centre

LAB. INVESTIGACIÓ
Agrupació conjunts, però
diferenciada, dels labora-
toris de cada Centre.

SALES DÉ (1RAUS
Ona per a cada Cantre.

SALES D'USUARIS INFORMÀTICA
Agrupada conjunta, diferen-
ciant* les de cada Centre

DIRECCIÓ / DEGANAT
Aqrupadd CODjunta, però
diferenciada, dels espais
de Direcció i ldiinEÍtiaci6
de cada Centre.

VARIS
- Kaqatzes de Seguretat
- Kagatzea d« Xobiliari

i sigilare

- Sanitaris

S'han de distribuir o agrvpar
en fundí de les Mcssitats
de U resta d'espais.

Els criteris anteriors perneten d'elaborar l'organigrama
funcional, el predimensionat dels diferents contenidors
(edificis), i els esquewes d'ordenació general del
conjunt, que són en definitiva els passos previs a
l'inici d'un projecte arquitectònic coherent, en el qual
s'han do tenir en compte, des del començament, les Fases
temporals d'execució.

1') aïb: EPAIS CÛKWS I LA&UTOÍt
iHVÉSTisicro.

2'> aïb: DDtfCCIO / DKJUttï

ï'| aïb: ESPAIS COHOTS I SiU OSOÜIS
IlíTOÏímiCl (els laboratoris
d'InfonaÜea)

2') aïb: ÍDUU

!•) atb: DEP.UTiXDfK I SBOAUlS
2') aïb: BPÀIS COITOIIS

Inteo^rades en l'agrupació d'espak
de DIKECCIO / DEOJUT.

1') Aïb: UB. DOCESCU (IHTOBttTICA)
• I ISPAIS COKCÜS (Sales d'istudij

2') Asb: AOLAÌI

l'í Asb: SSPAIS COXUKS
Ï') Aïb: DEPAM1XÓTS

1') iïb: UÍOIÍATOÍIS'

lídifereat

- Distribuïts per » tots els espais
dels Centres.
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(06S) Montre.] éiituionat d'aulas

ielettilif pel centre.
Ona.oe les aules. orans «stara
equipada au aucldvltualc.

(t) («ui tint: !.!60 : 2.510 • 1,51 l2/al.
(•) (li usoüij) («) 1,25 «2/œuari
(!) 7,51 Tori «ij. (200 usuaris) (X) 2 »2/œ

(• (250 iirjiris) (M) 1,50 i2/usuarl
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(1) (COtW.CW)/2 • «/2 (X) 10 «2/usuul
|1) (TBJ»»J) = 127 (I) 7i2/»S. (OBS) J i í «s
(0 (Assoe.) • (2 (I) l.?/«. (OBS) i : u a
m IDI de í!/ü7>(trj| (i) istí/ut (u A)

(OBS) Dic. 15 12, Sta. 10 12, Aliila. 20 12

(t) JtsuHäit: 2.157': 212 • 10,51 «2/prof.
(C) lit Ton Xa). (251 «s.) (I) « 12/usiiUÌ
(E) 15t Ton Kl). (11? us.) (X) 1,65 l2/ut.
dì lesultaat: 2.111 : 2.5U < 0,15 ti/al.

(•) 1 iJi/«ntrt («) loti/us.

(OBS) Inclosos espaii d'espera intens.
(t) 101 tora «>i«Prof. <2»1 u.) (*)2,l5i2/«s

(OES) Kittrlils pelillosos.

(1) loot T.üa^*nf(2.l)0 œ.) (H) 0,15 i2/us
(OUS) Incloent seneii conns ('): 20.2(1 i2

)0t SUBTOTAL
(OBS) Incloent señéis coou« C): 2C.11! l?
(I) USATA«: ¡till: 2.510. 10.!0,2/,l.
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2.2. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
(E.E.)
Arca de Bellísens (Has Vila de Barberà). Reue.

La proposta de Programa de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials, (E.E.), té les
particularitats derivades de l'alt contingent d'alumnes,
de la baixa proporció de professorat, i de les
especifitats programàtiques i organitzatives del Centre,
en concret en els espais dels Seminaris dels
Departaments.

Així, s'inclou un major repertori de dimensions en les
aules, determinat pel Centre, si bé l'estàndar global
resultant es nanté al nivell dels altres Centres.

Dins dels espais departamentals, s'inclouen els
Seminaris, con espais comuns - polivalents, pel que es
suprimeixen les Consultorios previstes en els Programes
dels altres Centres. Ho s'han suprinit les Aules
Seminari, ni les Sales de Reunions dels Departaments,
si bé eón els espais susceptibles d'Ésser substituïts
pels Seminaris previstos, en cas da que s'hagués
d'ajustar el programa, per raons del disseny
arquitectònic, o per causses de reducció dels cost de
les obres.

La ubicació, aïllada i allunyada dol Centre ciutat,
d'aquesta Facultat, en l'Àrea Universitària de Reus de
nova creació, en el s'ector de Ballisene, dins la finca
"Mas Vila de Barberà", con a primer i únic Centre per un
període indeterminat, fa que el sou Programa hagi de ser
complert i de Centre "autosuficient", i que la seva
solució arquitectònica es pugui resoldre en un sol
edifici; si bé, la existència a uns 50 mts, de l'edifici
residencial dels antics propietaris del Mas Vila de
Barberà, en un relatiu bon estat de conservació, i d'un
suficient interès arquitectònic, obliga a plantejar la
seva rehabilitació i adequació, per alguns dels usos del
Programa, abans da que l'abandó i l'intrusisme el
malmetin de f orna irreversible. Al mateix temps, l'ús de
la Masia, revitalitzaria l'üs del jardí, en nolt bon
estat, en quant a les espècies vegetals.

En aquest cas, els criteris d'agrupació i proximitat
dels diferents espais, poden ésser més generals, en la
mesura que el Programa tindrà una solució "compactada"
en un sol edifici, a excepció de la part <l9 Programa que
pugui enquibir-se a la masia.

Així els "blocs" programàtics s Aulari, Departaments i
Seminari, Biblioteca, etc., ja constitueixen les
agrupacions bàsiques d'espais, que el Projecte
arquitectònic ha d'ordenar i organitzar, pel qual només
cal remarcar l'especial qualificació i utilització dels
espais: Biblioteca, Bar, Aula Magna, Copisteria /
Cooperativa, etc., que constitueixen els Espais Comuns,
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d'interès per a tot el Centre, i que peí raateix, han de
constituir el "nucli central", entre l'Aulari i els
Departaments.

Al Mas Vila de Barberà, s'hi ha d'instai.lar un bloc
d'usos coherent, fàcilment separable de la resta del
Prograna, i que pugui desenvolupar-se dins d'edifici a Tub
coBOditat i sense conflictes amb la restauració del
Jaateix. L'estudi concret dels espais del Mae, permetrà
orientar amb precisió sobre quins dels usos del Programa
són els idonis per a situar dins la raasia.
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Acord 5/32, de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova nomenar els representants
de la Universitat Rovira i Virgili per a les comissions del Consell Interuniversitari
de Catalunya següents:

- Comissió d'Accés per a Més Grans de 25 anys: Dr. Azael Fabregat i Llangostera
- Comissió de Pre-inscripció Universitària: Dr. Azael Fabregat i LLangostera
- Comissió de Seguretat i Higiene en el Treball: Dr. Jordi Gavaldà i Casado

Acord 6/32, de 24 de gener de 1994, pel qual s'aprova la creació del Servei
Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili

MEMÒRIA DE CREACIÓ DEL SERVEI LINGUISTIC PE LA URV

1. Introducció

El Servei Lingüístic de la URV (des d'ara Servei o SLU). que absorbirà l'actual
Servei de Llengua Catalana i l'actual Escola d'Idiomes Moderns de la Universitat,
tindrà com a finalitat atendre les necessitats lingüístiques de la URV en un doble
sentit: el coneixement de llengües modernes estrangeres, cada vegada més
necessàries en la recerca, la docència i les relacions universitàries, i la promoció i
l'ús i el coneixement de la llengua catalana, que és la pròpia de la Universitat.

D'una banda, la creixent demanda de cursos generals i específics de llengua
catalana, la necessitat d'impulsar la normalització lingüística a la URV -demanada
per tots els sectors de l'espectre social- (i la influència positiva que això pot tenir
per a la societat tarragonina en general), la transcendència que la bona qualitat dels
textos que produeix la Universitat té per al prestigi de la institució; i de l'altra, la
necessitat que els intercanvis, la qualificació professional, la investigació i l'estudi
generen cada dia d'aprendre i usar llengües estrangeres, són una mostra que
evidencia la importància de la creació d'aquest Servei universitari.

Aquesta importància es fa més palesa si tenim en compte que, per la seva funció, el
Servei estarà en una posició privilegiada per promoure i enfortir la presència de la
institució universitària enllà de l'àmbit estricte de les aules, de manera que pot
contribuir a la cada vegada més exigida vinculació entre universitat i societat

2. Antecedents històrics

2.1 Els òrgans de govern dels quals han depès els centres universitaris de
Tarragona en els últims anys han fet sempre palis el seu interès per la
normalització lingüística a la Universitat, d'acord amb el que estableixen
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Llei de normalització lingüística
sobre el caràcter propi i oficial de la llengua catalana. Així, quan aquests
centres encara depenien de la Universitat de Barcelona, van participar de les
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conseqüències derivades de la constitució de la Comissió de Política
Lingüística (1985) i van rebre el suport de l'acció del Servei de Llengua
Catalana, creat el 1986. Posteriorment, atès el caràcter territorial del que era
llavors la Divisió VII de la UB i les seves necessitats específiques, es va
aprovar de crear el Servei de Llengua Catalana de la Divisió (novembre
1991).

Amb la creació, pel desembre de 1991, de la Universitat Rovira i Virgili, el
Servei de Llengua Catalana de de la Divisió VII de la UB va passar a
constituir-se en el Servei de Llengua Catalana (SLC) de la nova universitat i
a assumir les feines tècniques de normalització lingüística de la URV

El Servei de Llengua Catalana de la URV ha tingut com a missió fonamental,
doncs, contribuir a la normalització lingüística d'aquesta Universitat en tots
els seus àmbits (administració, docència i recerca). Ha mirat que el
professorat i els alumnes disposessin de recursos necessaris per desenvolupar
les seves tasques d'investigació, docència i estudi en la llengua pròpia i
oficial del país, i que el PAS pogués desenrotllar la seva feina en català d'una
manera habitual, amb la preparació tècnica adequada al seu lloc de treball.

Aquesta contribució s'ha concretat en tres línies generals d'actuació:

a) La formació: L'SLC ha organitzat cursos de llengua
catalana,llenguatge administratiu i llenguatge científic i tècnic per a
professors, estudiants i membres del PAS. La resposta a l'organització
d'aquests cursos ha estat immediata i creixent. El primer any acadèmic
de funcionament dels cursos (1991-1992) hi va haver 126 matriculats,
que van passar a 500 el segon any (1992-1993), 305 a l'hivern i 195 a
l'estiu.

b) L'assessorament. L'SLC ha instituït un servei d'assessorament
lingüístic, correcció, traducció i terminologia; de fixació de models
(documentació administrativa) i de connexió amb el TERMCAT. Ha
atès, en el curs acadèmic 1992-1993,143 consultes, ha corregit 5.000
fulls i n'ha traduït 100.

c) La dinamització. L'SLC ha iniciat el seguiment de la política de
normalització lingüística establerta per la Comissió Gestora i la
promoció i la coordinació d'activitats normalitzadores. Durant el curs
1991-1992 es va realitzar la primera enquesta sociolingüística a tota la
comunitat universitària. Els resultata -les primeres dades
sociolingüístiques públiques de la URV- es van fer conèixer en una
ponència presentada a les "Jornades sobre la llengua a Tarragona"
(desembre 1992), després recollida a les Actes de les Jornades (1993).
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2.2 L'Escola d'Idiomes Moderns (HIM) de la Universitat de Barcelona a
Tarragona va ser creada l'any 1974 mitjançant manament del rector de la UB
i com a resultat d'un conveni entre la Diputació de Tarragona i aquesta
Universitat. L'EIM va ser gestionada, des de l'any 1988 i fins a la creació de
la URV, a través de la Fundació Bosch i Gimpera de Barcelona. Amb la
creació de la Universitat Rovira i Virgili, l'EIM va esdevenir de fet servei de
la nova Universitat.

L'EIM, que ha tingut la finalitat de promoure el coneixement de llengües modernes
estrangeres, cada vegada més necessàries en la recerca, la docència i les relacions
universitàries, ha ofert al llarg dels anys cursos de diferents nivells i objectius
d'alemany, anglès, francès i italià.

Aquesta oferta s'ha anat consolidant amb els anys, de manera que ha arribat a ser un
punt de referència obligat en l'àmbit de la docència d'idiomes a Tarragona. El
nombre de matriculats ha estat constant en els últims anys, i en el curs 1992-1993 el
nombre total d'alumnes matriculats ha estat de 550. L'EIM ha col·laborat també
amb organismes oficials (Cambra de Comerç de Tarragona, Col·legi de Metges de
Tarragona) organitzant i impartint cursos específics.

L'EIM ha ofert, d'altra banda, un servei d'assessorament lingüístic, en els seus
vessants de traducció (textos acadèmics i vocabulari tècnic) i correcció (textos
acadèmics i tècnics), i, com a eina didàctica de suport, ha organitzat projeccions
sistemàtiques de pel·lícules en tots els idiomes objecte de docència. Ha col·laborat,
també, en la preparació i avaluació d'exàmens per a diverses institucions (Aeroport
de Reus, Patronat de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona).

3. Objectius i competències generals del Servei

3.1 Com s'ha indicat en la introducció, l'SLU tindrà com a finalitat atendre
les necessitats lingüístiques de la URV en un doble sentit: el coneixement de
llengües modernes estrangeres, cada vegada més necessàries en la recerca, la
docència i les relacions universitàries; i la promoció de l'ús i el coneixement
de la llengua catalana, que és la pròpia de la Universitat. Aquesta doble
finalitat general es concreta en els objectius següents:

3.1.1 L'organització i seguiment de cursos generals i específics.
3.1.2 L'organització i implementació de l'assessorament lingüístic
(correccions, traduccions, terminologia, servei de consultes, aula
d'autoaprenentatge).
3.1.3 La planificació i seguiment d'acciuivi de normalització i
dinamització lingüístiques (Pla de normalització lingüística de la URV,
documents d'usos lingüístics, campanyes, estudis sobre la situació
lingüística de la URV) d'acord amb el que estableixi la Comissió de
Normalització Lingüística de la URV (veg. 5.1.).
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3.1.4 La iniciativa en Ia proposta de convenis Í col·laboracions, amb
entitats públiques i privades, que afavoreixin i impulsin els objectius
propis del Servei.

3.2. Per poder dur a terme els seus objectius, FSLU tindrà, a més de les que
hi ha directament implicades en l'enumeració dels mateixos objectius, les
competències següents:

3.2.1 L'execució, seguiment i control dels processos de matriculació i
tramitació de títols que es derivin de l'organització de cursos.

3.2.2. L'elaboració anual d'una proposta de pressupost, d'una memòria i
d'un pla d'actuació, que hauran de ser aprovats per la Junta de Govern.

3.2.3 La iniciativa en la proposta de despeses d'obres i manteniment dels
locals que se li assignin.

3.2.4 L'elaboració -i la iniciativa en la reforma- del propi reglament de
règim intern.

3.2.5 Totes les altres que la Junta de Govern li atorgui en relació amb els
objectius del Servei.

4. Organització i estructura

4.1 L'SLU tindrà: -un director
-un subdirector
-un equip de personal administratiu
-una Unitat de Llengua Catalana
-una Unitat d'Idiomes Moderns

Cada Unitat funcionarà amb independència en tot allò que sigui propi de les seves
competències específiques. El personal administratiu donarà suport a totes dues
unitats.

4.2 El director de l'SLU, que ha de ser un professor de cossos docents
universitaris d'una àrea de Filologia de la URV, serà el responsable del
funcionament del Servei, el seu representat davant els òrgans de govern i les
altres instàncies universitàries i, quan s'escaigui, davant de les entitats i
institucions externes. Tindrà com a missió dirigir el Servei, preveure'n les
noves necessitats, aplicar les directrius de la Junta de Govern en allò que
sigui competència de l'SLU i informar aquesta Junta del funcionament del
Servei. Serà nomenat pel rector.
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4.3 El subdirector de l'SLU, que ha de ser un professor de cossos docents
universitaris de la URV, serà nomenat pel rector a proposta del director del
Servei. Tindrà com a missió ajudar el director, supervisar i planificar les
activitats administratives ieconòmiques del Servei i fer-ne el seguiment.

4.4 La Unitat de Llengua Catalana estarà formada per un nombre de tècnics
el nombre dels quals variarà en funció de les necessitats del Servei, i un
equip de professors. Els tècnics hauran de ser llicenciats en Filologia
Catalana.

4.5 La Unitat d'Idiomes Moderns estarà formada per tècnics, i un equip de
professors que podrà variar en funció de les necessitats del Servei. Els
tècnics han de ser llicenciats en Filologia per una universitat espanyola, o
tenir un títol estranger equivalent, a més de tenir experiència en traducció.

4.6 El director i subdirector tindran com a missió:

-coordinar l'assessorament i la dinamització de les respectives unitats.
-coordinar el professorat i els cursos.
-gestionar els recursos humans i espacials en funció de les activitats
programades.
-coordinar i supervisar la confecció i celebració d'ex;-mens
-vetllar per una bona coordinació entre l'activitat docent i l'activitat
administrativa.
-dirigir l'activitat dels tècnics de les unitats
-qualsevol altra derivada del compliment dels objectius de les unitats.

5. Competències específiques de les unitats

5.1 De la Unitat de Llengua Catalana. L'SLU, per mitjà de la Unitat de
Llengua Catalana, serà l'òrgan tècnic encarregat de la normalització
lingüística a la URV, les exigències de la qual establirà la Comissió de
Política Lingüística de la Universitat. La Unitat de Llengua Catalana, sota la
supervisió de l'esmentada Comissió, podrà planificar accions de
normalització lingüística que transcendeixin l'àmbit universitari i incideixin
en la societat.

Seran competències de la Unitat:

-Pel que fa a la formació, organitzar cursos generals i específics de llengua
catalana adreçats a la comunitat universitària -alumnes, professors,
investigadors, PAS- i a la societat en general.
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-Pel que fa a la dinamització, realitzar accions de promoció de l'ús de la
llengua catalana a la URV, elaborar estudis que avaluïn el coneixement i ús
d'aquesta llengua i seguir les directrius i encàrrecs de la Comissió de Política
Lingüística de la Universitat.

-Elaborar el Llibre d'estil de la URV, que haurà de ser aprovat per la Junta de
Govern, i proposar-hi modificacions, si s'escau.

-Resoldre els problemes tècnics que es derivin del funcionament de la Unitat,
cosa per a la qual podrà anar-se elaborant progressivament un Llibre de
praxi, que posteriorment pot ser incorporat -o pot incorporar algun dels seus
punts- al Reglament del Servei.

-Qualsevol altra que se li atorgui en relació amb els objectius del Servei
Lingüístic de la Universitat.

5.5. De la Unitat d'Idiomes Modems. L'SLU, per mitjà de la Unitat
d'Idiomes Moderns, tindrà com a finalitat contribuir a fer que els membres
de la comunitat universitària puguin arribar a adquirir el nivell de
coneixements d'idiomes adequats a les seves tasques específiques. Aquesta
Unitat d'Idiomes Moderns, com ha estat assenyalat, donarà continuïtat a la
important feina que l'Escola d'Idiomes Moderns ha dut a terme al llarg de
gairebé vint anys en l'ensenyament d'idiomes. La Unitat podrà planificar
accions d'ensenyament d'idiomes que transcendeixin l'àmbit universitari i
incideixin en la societat.

Seran competències de la Unitat d'Idiomes Moderns:

-Impartir cursos de durada anual i cursos de duraih variada, adreçats a la
comunitat universitària -alumnes, professors i PAS- i també a la societat en
general.

-Donar assessorament lingüístic en els idiomes impartits als membres de la
comunitat universitària i a la societat en general, amb la finalitat de facilitar
les tasques d'estudi, recerca, publicació i administració.

-Contribuir als plans de perfeccionament lingüístic de tot el personal de la
URV.

-Col·laborar amb els convenis de la URV amb altres universitats que puguin
tenir relació amb les finalitats de la Unitat d'Idiomes Moderns.

-Contribuir a l'acollida d'alumnes, personal d'administració i professors que
presentin mancances lingüístiques per poder-se integrar plenament a la vida
universitària.
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-Col·laborar en els projectes de recerca relacionats amb l'ensenyament
d'idiomes.

-Contribuir als plans de pràctiques dels futurs titulats en idiomes moderns.

-Qualsevol altra relacionada amb el camp que li és propi i que li encomani el
rector.

6. Professorat

6.1 El professorat, que haurà de ser llicenciat, podrà estar vinculat al Servei
per un contracte laboral -a temps parcial o a temps complet- de serveis o per
mitjà d'un encàrrec de rector (si ja és professor de la URV o es produeixen
els requisits necessaris). Quan es tracti de professors de la URV, només
podran percebre una retribució complementària per les hores de docència
impartides a l'SLU si tenen coberta la seva docència com a professors d'un o
més ensenyaments. A efectes de còmput, els crèdits de l'SLU es
comptabilitzaran doble.

6.2 El professorat se subvencionarà amb càrrec al 80% dels ingressos per
cursos i prestació de serveis.

7. Règim econòmic

7.1 Els ingressos provindran de l'organització de cursos, subvencions
públiques o privades i prestació de serveis, els quals s'ingressaran en el
pressupost general de la URV.

7.2 El 20% dels ingressos es destinarà a la URV per compensar les despeses
corresponent al personal tècnic i administratiu, a les retribucions de càrrecs i
al subministrament de serveis,(neteja, electricitat, calefacció, etc.), les quals
aniran a càrrec de la URV.

7.3 El 80% dels ingressos es destinarà al pagament dels professors i a la
compra de béns i serveis (material fungible, bibliografia, telèfon, etc.).

7.4 L'SLU elaborarà un pressupost anual que haurà de ser aprovat per la
Junta de Govern de la URV. En la memòria anual s'inclourà també una
memòria econòmica de l'exercici passat.
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8. Infraestructura

8.1 L'espai mínim per emplaçar el Servei Lingüístic de la URV hauria de ser
el següent: despatxos, sales de professors-biblioteca i sales de treball per
als tècnics i per als auxiliars. També caldria un espai per instal.lar-hi, en el
futur, l'aula d'autoaprenentatge.

8.2. L'SLU haurà de tenir, també, unes aules assignades d'una manera fixa,
independentment del fet que es puguin ocupar, en funció de les necessitats,
altres aules de les facultats i escoles.

9. Dependència organica i règim jurídic

9.1 L'SLU dependrà del rector, o persona en qui delegui i, orgànicament, de
l'adjunt de Gerència de Serveis.

9.2 En allò que té relació amb la implementació tècnica de la política
lingüística de la URV, el Servei seguirà les directrius de la Comissió de
Política Lingüística de la Universitat.

10. ANNEX: Memòria econòmica

Capítol !.. Personal

DIRECCIÓ. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ

Director del Servei 560.988
Subdirector del Servei 418.296

EQUIP TÈCNIC

2 tècnics de planificació lingüística (laborals grup 1)

-1 Tècnic amb complement específic 4.766.051
-1 Tècnic 4.254.637

ADMINISTRACIÓ

2 auxiliars administratius nivell 12 5.202.056

Total Capítol I 15.202.028

60



Capítol II

Atenció a despeses generals de la URV
neteja, electricitat, calefacció, manteniment 2.000.000

Total Capítol II 2.000.000

TOTAL DESPESES 17.202.028

Acord 7/32, de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova la sol·licitud a la
Universitat de Barcelona de ¡a comissió de serveis del S¿: Josep Casals i Net per a
l'ocupació de la plaça de cap del Servei de Bibloteca de la Universitat Rovira i
Virgili.

Acord 8/32, de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova la creació del Departament
de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, atès l'acord del Claustre
Constituent.

Acord 9/32, de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova el canvi de denominació,
atès l'acord del Claustre constituent, dels departaments següents :

- Departament de Filosofia i Antropologia Social, que es denominarà
Departament d'Antropologia Social i Filosofia.

- Departament de Filologies Anglo-germàniques, que es denominarà
Departament de Filologia Anglo-germanica.

Acord 10/32, de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova ratificar els acords presos
per la Subcomissió de Personal referents als concursos de places de professors
contractats i interins següents:

- Sra. Yolanda Pérez Albert, ajudant LRU, àrea de coneixement de Geografia Física
del Departament d'Història i Geografia.
- Sr. Santiago Abengoechea Medrano, associat B, àrea de coneixement de Didàctica
i Organització Escolar del Departament de Pedagogia.
- Sr. Joan Miquel Canals i Bosch, titular d'escola universitària interí, àrea de
coneixement de Nutrició i Bromatologia del Departament de Bioquímica i
Biotecnologia.
- Sr. Tomás Luís Sampere Duran, associat mèdic, àrea de coneixement de Ciències
Morfològiques, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.
- Sr. Javier Batlle Caravaca, associat mèdic A, àrea de coneixement de Pediatria, del
Departament de Medicina i Cirurgia.
- Sr. Juan Aguilar Naranjo, titular d'universitat interí, àrea de coneixement de
Fisioteràpia.
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Acord 11/32, de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova ratificar l'acord de la
Subcomissió de Personal de declarar deserta la plaça de professor associat mèdic
tipus A .vinculada al CAP de Torrefalla, per impartir Patologia General; per tant,
es desestima la impugnació presentada pel Dr. Elíseo Raul Aloman Parquet.

Acord 12/32, de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova desestimar la impugnació
de la convocatòria de concurs públic d'una plaça interina de professor titular
d'universitat de l'àrea de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut, presentada pel Sr. Daniel Jiménez i Hernández, mantenint la convocatòria de
concurs públic impugnada.
Acord 13/32, de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova ratificar l'acord de la
Subcomissió de Personal de declarar deserta la plaça convocada a concurs
d'ajudant LRU d'Història del Dret i de les Institucions i, per tant, desestimar la
impugnació presentada per la Sra. Clara Furriols Espona.

Acord 14/32, de 14 de febrer de 1994, pel qual s'aprova anul.lar l'actuació de la
Comissió Específica quant a la plaça d'ssociat tipus B, àrea de coneixement
d'Història Contemporània.

Vist que, en data 3 de novembre de 1993, el Sr. Josep Sanchez Cervelló va
presentar impugnació a l'actuació de la Comissió Específica per la plaça d'associat
tipus B, àrea de coneixement d'Història Contemporània, que pertany a la Universitat
Rovira i Virgili.

Vistes les al·legacions presentades i estudiada la documentació relativa a l'actuació
de la Comissió Específica.

Vista l'acta de la Subcomissió de Personal delegada de la Comissió Gestora
d'aquesta Universitat, reunida en data 1 de febrer de 1994.

Atès que l'esmentada acta indica que després d'estudiar la documentació presentada,
la Subcomissió considera que la Comissió Específica ha valorat incorrectament els
aspectes següents:

Ir. No s'apliquen criteris percentuals i ponderats i, per tant, no es valoren
equilibradament els diferents criteris que es consideren.

2n. No es considera com a criteri l'experiència docent dels candidats.

3r. No es fa una valoració prou significativa del programa i la bibliografia en el
conjunt dels mèrits.

4t. La comissió no valora igualment els mèrits dels diferents candidats.
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Vistos els principis d'economia processal i eficàcia administrativa previstos en el
nostre ordenament, els quals recomanen evitar la repetició d'actuacions
administratives vàlides i que són independents, dintre d'un mateix procediment,
d'actes administratius viciats, i per tal de no causar perjudicis als legítims interessos
de tercers.

Vistos els articles 12 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els articles
63 i següents de la mateixa Llei i la resta de preceptes aplicables.

Vist el Decret 303/1993, de 9 de desembre, i la resta de normativa que el
desenvolupa.

Aquesta Comissió Gestora, ACORDA:

a) Anul·lar l'actuació de la Comissió Específica i en conseqüència, deixar sense
efecte el contracte administratiu suscrit entre la Universitat Rovira i Virgili i el Sr.
Albert Arnavat Carballido.

b) Conservar els actes de convocatòria de la plaça esmentada i d'admissió de
candidats a aquesta plaça.

c) Amb la finalitat de procurar el correcte desenvolupament del procés de selecció,
deixar sense efectes el nomenament dels membres de la Comissió Específica i
nomenar una nova Comissió Específica amb la següent composició singular:

- Dr. Emili Giralt, catedràtic d'Història Contemporània de la Universiat de
Barcelona, que actuarà com a President.

- Dr. Josep Oliveras, degà de la facultat de Lletres de la Univesitat Rovira i
Virgili.

- Dr. Javier Faci, director del departament d'Història i Geografia de la
Univesitat Rovira i Virgili.

- Dr. Rafael Aracil, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat
de Barcelona.

- Dr. Josep Termes, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat
de Barcelona.

63



Acord 1/33 de 7 de marc de 1994, pel qual s'aprova la Memòria de
necessitats de l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica en Indústries Agràries i
Alimentàries i Graduat Superior en Enologia, així com els plans d'estudis d'aquests
nous ensenyaments.

ENGINYERIA TÈCNICA EN INDÚSTRIES AGRÀRIES I
ALIMENTÀRIES

T GRADUAT SUPERIOR EN ENOLOGIA

Memòria de necessitats

La llei 36/1991 del Parlament de Catalunya, de creació de la Universitat Rovira i
Virgili, crea l'Escola d'Enologia com el centre universitari que integra professorat,
alumnes, personal d'administració i serveis i bens de l'Escola d'Enologia de la
Divisió dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona de la Universitat de
Barcelona

En el moment present, l'Escola d'Enologia atorga el títol de Graduat en Enologia,
títol propi de la Universitat que no està homologat pel Consell d'Universitats. No és
previsible que a curt o mig termini el Consell d'Universitats homologui els estudis
d'enologia, per la qual cosa s'ha plantejat un nou pla d'estudis que contempli al
mateix temps les matèries recomanades per les directrius de l'Oficina Internacional de
la Vinya i del Vi, i les matèries troncáis del l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica en
Indústries Agràries i Alimentàries, que podria impartir la URV a partir del curs
1994-95. D'aquesta forma, els alumnes de l'Escola d'Enologia podrien obtenir el títol
propi característic de l'Escola i, al mateix temps, un títol homologat, que atorgaria
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

Per assolir aquesta doble titulació els plans d'estudis dels dos ensenyaments s'han
coordinat de forma que les optatives d'un ensenyament siguin les troncáis de l'altre i
viceversa. El títol d'enginyer tècnic és de tres anys i per tal de diferenciar-los s'ha
organitzat el títol de graduat en quatre anys, per la qual cosa es tranformaría en el
títol propi de Graduat Superior en Enologia.Aquesta millora de la categoria del títol
que atorga l'Escola d'Enologia és de gran importància, ja que permetria una millor
equipararació amb Diploma Nacional d'Enòleg francès. A més, permetria diferenciar-
lo, d'una forma molt qualitativa, dels títol d'enginyers tècnics, que amb una pseudo-
especialització en enologia imparteixen, o volen impartir, altres Universitats.

Ambdós ensenyaments s'impatiran a les instal·lacions de l'Escola d'Enologia per la
qual cosa es tracten conjuntament en aquesta memòria de necessitats per la seva
posta en marxa d'aquesta doble titulació.

1. ENSENYAMENTS I PLANS D'ESTUDIS
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S'han organitzat de forma que compleixin els requisits mínims per obtenir la doble
titulació: Graduat Superior en Enologia (GSE) i Enginyer Tècnic en Indústries
Agràries i Alimentàries (ETIAA).

El pla d'estudis per a l'obtenció del títol d'ETIAA, que es detalla en l'annex A, ha
estat aprovat per la Junta de 1"ETSE el dia 4 de març de 1994. Per obtenir aquest títol
s'han de cursar 207 crèdits en tres anys. D'acord amb el pla d'estudis de l'Escola
d'Enologia, que es detalla en l'annex B, per obtenir el títol de GSE s'han de cursar
275 crèdits en quatre anys.

Ambdós plans d'estudis tenen 63 crèdits troncals/obligatoris comuns. En el pla
d'estudis d'ETIAA hi han 63 crèdits optatius a escollir entre 111 crèdits obligatoris
del GSE. Anàlogament el pla d'estudis de GSE hi han 73,5 crèdits optatius, part dels
quals poden escollir-se entre la resta dels crèdits troncáis del ETIAA.

Crèdits

Troncáis
Obligatoris
Optatius
Lliures

TOTAL

ETIAA

111
12
63
21

207

GSE

174
73,5
27,5

275
L'ingrés a l'ensenyament d'ETIAA es realitzarà a través de la pre-inscripció normal i
aquests alumnes accediran simultàniament, prèvia sol·licitud, a l'ensenyament de
GSE. Es contempla la possibilitat que alguns alumnes accedeixin a través de pre-
inscripció pròpia de l'Escola, però en aquest cas no podran obtenir el títol d'ETIAA a
menys que posteriorment accedeixin per la pre-inscripció normal, sol·licitin les
pertinents convalidacions i cursin els crèdits restsants. Conseqüentment està previst
la possibilitat que alumnes hi hagi alumnes interessats en tan sols un dels dos títols
i el podran obtenir en funció de les assignatures cursades

El pla d'estudis d'ETIAA s'ha elaborat d'acord amb les indicacions del RD 1452/1990
(BOE de 20 de novembre) de creació d'aquest títol i s'han tingut present les
recomanacions del Consejo de Universidades (Projecte de modificació del RD
1479/1987 de 27 de novembre).. El contingut i la distribució de les matèries
d'enologia, viticultura, economia i legislació s'ha efectuat d'acord amb les
indicacions del programa mínim per la formació d'enòlegs de la Oficina Internacional
de la Vinya i del Vi (Bulletin de l'O.I.V., 727-728,1991).

2. PERSONAL DOCENT

Per a l'estimació del professorat necessari per a la impartició dels dos ensenyaments
s'ha fet el càlcul de necessitats docents a partir dels criteris aprovats prèviament per
la Comissió Gestora de la URV. S'ha elaborat un pla d'estudis global (annex C) que
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contempla totes les assignatures obligatòries dels dos ensenyaments, repartides en
quatre anys, ja que aquestes s'hauran d'impartir simultàniament.

Aquest pla global, tenint present les possibles convalidacions entre els
ensenyaments i la possibilitat de triar un 75% dels crèdits lliures entre els crèdits
optatius, dona la següent distribució de crèdits a impartir

Crèdits

Obligatoris
Optatius
Lliures

TOTAL

ETIAA/GSE

234
34
7

275

Nombre d'alumnes: Es consideren 40 alumnes d'entrada, nombre limitat per la
capacitat de les instal·lacions de l'Escola d'Enologia, i un factor de 4,5, d'acord amb
la memòria de creació de la URV. Això implica un total de 180 alumnes.

Grups de docència: S'aplica el criteri 100 alumnes per grup de teoria, 50
alumnes per grup de problemes, 20 alumnes per grup de pràctiques i 10 alumnes per
grup del treball de final de carrera.

Distribució d'alumnes per curs: S'aplica la distribució següent

CURS % Alumnes No. Alumnes

Ir
2n
3r
4t

Total

30
25
25
20

100

54
45
45
36

180

Càlcul de la càrrega docent (crèdits a impartir): Es consideren el total de
crèdits troncáis i obligatoris, dividit per grups, més els crèdits optatius que ha de fer
l'alumne per un factor d'optativitat d'1,8, considerant en aquest cas la meitat dels
alumnes.

Docència dels professors i categories: Es considera que un professor ordinari
imparteix 24 crèdits per curs (1 EJC), que un professor associat de nivell B
imparteix 18 crèdits (0,75 EJC) i que un ajudant imparteix 12 crèdits (0,5 EJC). El
total d'EJC s'incrementa en un 5% per impartir programes de doctorat. En la
distribució dels EJC per categories de professorat s'aplica els criteris següents:
Catedràtics i Titulars en una relació de 1:3,20% d'associats i 30% d'ajudants.
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Aplicant els criteris anteriors, desenvolupats a l'annex D, resulten un total de 446
crèdits a impartir i una necessitat de plantilla de 19,52 EJC. Traduint els EJC en
plantilla de professors i distribuida per categories, resulten:

CEU

TEU

A S S

AJ

3,75

11,26

3,00

4,50

El cost d'aquesta plantilla, amb pessetes de l'any 1991 i considerant com a cost
individual per categories el que defineixen els criteris de la memòria de creació de la
URV, és de 70.157.366 pts.
La plantilla actual de l'Escola, que ha de impartir els dos ensenyaments, és

CEU

TEU

ASS

AJ

4

8

6

0

amb un cost, calculat com abans, de 51.587.688 pts. En conseqüència es
necessari un increment de plantilla amb un cost de 18.569.678 pts.

Estudiades les necessitats de força docent dels ensenyaments i l'especial idiosincràcia
de l'Escola en relació als professors associats (professionals del sector), es proposa
canviar la distribució per categories a:

CU

CEU-TU

TEU

ASS

1

5

10

8

amb un cost total de 70.184.684 pts.

Aquesta distribució permetria, amb el mateix cost, disposar d'una plantilla de
professors ordinaris i de professors associats adequada a les necessitats docents dels
ensenyaments. La dotació d'una plaça de professors ordinaris de la màxima categoria
(CU i CEU/TU) és imprescindible per la impartido d'un ensenyament superior.
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La temporalitzacíó d'aquesta plantilla a partir de l'actual és la següent:

Curs 1994-95
Curs 1995-96
Curs 1996-97

í CU
1 CEU-TU ï 1 TEU
1 TEU i 2 ASS

3. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ í SERVEIS

La plantilla de Personal d'Administració i Serveis prevista en el catàleg de llocs de
treball de la URV, actualment en estudi, es adequada per les necessitats de l'Escola.

Malgrat això seria necessari la dotació de dues bibliotecàries, en lloc de una
bibliotecària i una auxiliar, ja que la especificitat de la Biblioteca de l'Escola, única
en tot l'Estat, requereix una tasca important de documentació que fa necessària la
dotació de les dues bibliotecàries esmentades.

4. INFRASTRUCTURA

L'Escola d'Enologia ha estat creada recentment i disposa de les instal·lacions
adequades per realitzar la seva tasca. En el moment actual no hi han necessitats
d'infrastructura (obra i equipaments) a l'edifici de l'Escola. La construcció del celler
experimental a Mas dels Frares i de la seva dotació d'equipaments ja ha estat
considerada pressupostàriament per la URV i la Generalitat de Catalunya.

ENGINYERIA TÈCNICA EN INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES

Pla d'Estudis

C/S

.1

.1

.1

.1

.1
IT
.2
.2
.2
.2

1.2T
l.T

l.TO
l.TX

2.1
2.1

2.1T
2.2
2.2

ASSIGNATURES

Ciències del Medi Natural (I)
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria 0)
Fonaments Químics de l'Enginyeria (T)
Fonaments Físics de l'Enginyeria
Ciencia i Tecnologia del Medi Ambient

Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria (ü)
Fonaments Químics de l'Enginyeria (II)
Expressió Gràfica i Cartografia
Ciències del Medi Natural (U)

TRONCALS1
OPTATIVES 1

LLIURES 1
TOTAL

Tecnologies de la Producció Vegetal
Operacions Bàsiques i Tecnologia d'Aliments (I)

Economia (I)
Enginyeria del Medi Rural (I)

Totals Teoria Probi. Pràct.

7,5
6,0
7,5
6,0
6,0

33,0
6,0
7,5
6,0
7,5

27,0
«0,0

6,0
«6,0
10,5
6,0

16,5
4,5
4,5

4,5
3,0
4,5
3,0
3,0

18,0
3,0
4,5
1,5
4,5

13,5
31,5

6,0
3,0
9,0
3,0
3,0

1,5
3,0
1,5
1,5
1,5
9,0
3,0
1,5
4,5
1,5

10,5
19,5

1,5
1,5
3,0
1,5

1,5

1,5
1,5
1,5
6,0

1,5

1,5
3,0
9,0

3,0
1,5
4,5

1,5
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2.2T
2. T

2.TO
2.TX

3.1
3.1

3.1T
3.2
3.2
3.2

3.2T
3.T

3.TB
3.TO
3.TX

Enginyeria del Medi
Operacions Bàsiques

Projectes
Economia II

TRONCALS 2
OPTATIVES 2

LLIURES 2
TOTAL

Rural OI)
i Tecnologia d'Aliments (II)

Treball Final de Carrera

TRONCALS 3
OBLIGATÒRIES 3

OPTATIVES 3
LLIURES 3

TOTAL

9,0
25,5
33,0

7,5
««,0

6,0
9,0

15,0
6,0
4,5

12,0
22,5
25,5
12,0
30,0

7,5
75,0

6,0
15,0

3,0
6,0
9,0
1,5
3.0

4,5
13,5
0,0

1,5
4,5

1,5
1,5
3,0
4,5
1,5

6,0
9,0
0,0

1,5
6,0

1,5
1,5
3,0

12,0
12,0
3,0

12,0

TOTALS: 'l RONCALS

OBLIGATÒRIES (TFC)

OPTATIVES

LLIURES

ro r AL

11 1

12

63

21

207

GRADUAT SUPERIOR EN ENOLOGIA

Pla d'Estudis

C/S ASSIGNATURES Totals Teoria Probi. Pràct.

1.1 Ciències del Medi Natural (I)

1.1 Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria (I)

1.1 Fonaments Químics de l'Enginyeria (I)

1.1 Fonaments Físics de l'Enginyeria

1.1 Ciencia i Tecnologia del Medi Ambient

1.1T

1.2 Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria (ü)

1.2 Fonaments Químics de l'Enginyeria (II)

1.2 Ciències del Medi Natural (ü)

1.2 Enologia Bàsica

7,5

6,0

7,5

6,0

6,0

33,0

6,0

7,5

7,5

3,0

4,5

3,0

4,5

3,0

3,0

18,0

3,0

4,5

4,5

1,5

1,5

3,0

1,5

1,5

1,5

9,0

3.0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6,0

1,5

1,5

1,5
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1.2T

l.T

l.TO

l.TX

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1T

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2T

2.T

2.TO

2.TX

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1T

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2T

3.T

3.TO

Viticultura General

Composició i Evolució del Vi

Transformació del Raïm en Vi (I)

Anàlisi Sensorial (I)

Economia (I)

Ecologia de la Vinya

Pràctiques de Viticultura (I)

Anàlisi i Control Químic (I)

Pràctiques d'Enologia (I)

Transformació del Raïm en Vi (ü)

Cultiu de la vinya

Treball i Tractament del Vi

Pràctiques d'Enologia (II)

Anàlisi i Control Químic (II)

Anàlisi i Control Microbiologie

Economia II

Patologia i Tractaments

Pràctiques de Viticultura (II)

Anàlisi Sensorial (II)

Enginyeria Enològica

TRONCALS 1

OPTATIVES 1

LLIURES 1

TOTAL

TRONCALS 2

OPTATIVES 2

LLIURES 2

TOTAL

TRONCAL 3

OPTATIVES 3

24,0

57,0

6,0

63,0

7,5

6,0

4,5

3,0

21,0

4,5

4,5

3,0

7,5

3,0

7,5

30,0

51,0

12,0

«3,0

6

4,5

4,5

4,5

4,5

24,0

4,5

3,0

4,5

3,0

4,5

19,5

43,5

23,5

13,5

31,5

4,5

3,0

3,0

10,5

3,0

3,0

3,0

6,0

15,0

25,5

4,5

3.0

1,5

1,5

10,5

3,0

3,0

3

9,0

19,5

6,0 4,5

15,0 10,5

1,5 1,5

3,0

1,5

3,0

1,5 9,0

1,5

1,5

3,0

1,5 3,0

3,0

1,5

3,0 12,0

4,5 21,0

1,5

1,5

4,5

3,0

3,0

0,0 13,5

1,5

4,5

3,0

1,5

1,5 9,0

1,5 22,5
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3.TX

4.1

4.1

4.1T

4.2

4.2

4.2

4.2T

4.T

4.TO

4.TX

C/S

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
I.IT

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2T

LLIURES 3

TOTAL

Productes de la Vinya i del Vi

Vinya i Vi a l'Entorn Humà

Economia Vitivinícola

Legislació Vitivinícola

Estada en Pràctiques

TRONCAL 4

OPTATIVES 4

LLIURES 4

TOTAL

TOTALS: TRONCALA 1

OPTATIVES

LLIURES

TOTAL 2

ETIAA/GSE

Pla d'Estudis Global

6,0

73,0

4,5 3,0 1,5

3,0 3,0

7,5 6,0 0,0 1,5

4,5 3,0 1,5

4,5 3,0 1,5

6,0 6,0

15,0 6,0 3,0 6,0

22,5 12,0 3,0 7,5

50,0

3,5

76,0

74,0

73,5

27,5

JM

ASSIGNATURES Totals Teoria Probi. Pràct.

Ciències del Medi Natural (I)

Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria (I)

Fonaments Químics de l'Enginyeria (I)

Fonaments Físics de l'Enginyeria

Ciencia i Tecnologia del Medi Ambient

7,5 4,5 1,5 1,5

6,0 3,0 3,0

7,5 4,5 1.5 1,5

6,0 3,0 1,5 1,5

6,0 3,0 1,5 1,5

33,0 18,0 9,0 6,0

Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria (II)

Fonaments Químics de l'Enginyeria (II)

Expressió Gràfica i Cartografia

Ciències del Medi Natural (II)

Enologia Bàsica

6.0 3,0 3,0

7,5 4,5 1,5 1,5

6,0 1,5 4,5

7,5 4,5 1,5 1,5

3,0 1,5 1,5

30,0 15,0 10,5 4,5
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l.T TROftCALS I «3,0 33,0 19,5 10,5

l.TO OPTATIVES í

l.TX LLIURES 1

TOTAL «3,0

2.1 Tecnologies de la Producció Vegetal 10,5 6,0 1,5 3,0

2.1 Operacions Bàsiques i Tecnologia d'Aliments (1) 6,0 3,0 1,5 1,5

2.1 Viticultura General 7,5 4,5 1,5 1,5

2.1 Composició i Evolució del Vi 6,0 3,0 3,0

2.1 Transformació del Raïm en Vi (I) 4,5 3,0 1,5

2.1 Anàlisi Sensorial (í) 3,0 3,0

2.1T 37,5 19,5 4,5 13,5

2.2 Economia (I) 4,5 3,0 1,5

2.2 Enginyeria del Medi Rural (I) 4,5 3,0 1,5

2.2 Ecologia de la Vinya 4,5 3,0 1,5

2.2 Practiques de Viticultura (I) 3,0 3,0

2.2 Anàlisi ï Control Químic (I) 7,5 3,0 1,5 3,0

2.2 Pràctiques d'Enologia (I) 3,0 3,0

2.2 Transformació del Raïm en Vi (ü) 7,5 6,0 1,5

2.2T 34,5 18,0 3,0 13,5

2.T TRONCALS 2 72,0 37,5 7,5 27,0

2.TO OPTATIVES 2

2.TX LLIURES 2

TOTAL 72,0

3.1 Enginyeria del Medi Rural (ü) 6,0 3,0 1,5 1,5

3.1 Operacions Bàsiques i Tecnologia d'Aliments (II) 9,0 6,0 1,5 1,5

3.1 Cultiu de la vinya 6 4,5 1,5

3.1 Treball i Tractament del Vi 4,5 3,0 1,5

3.1 Pràctiques d'Enologia (ü) 4,5 4,5

3.1 Anàlisi i Control Químic ai) 4,5 1,5 3,0

3.1 Anàlisi i Control Microbiologie 4,5 1,5 3,0

3.1T 39,0 19,5 3,0 16,5

3.2 Projectes 6,0 1,5 4,5

3.2 Economia II 4,5 3,0 1,5

3.2 Treball Final de Carrera 12,0 12,0

3.2 Patologia i Tractaments 3,0 3,0

3.2 Practiques de Viticultura (II) 4,5 4,5

3.2 Anàlisi Sensorial ai) 3,0 3,0

3.2 Enginyeria Enològica 4,5 3 1,5

3.2T 37,5 10,5 é,0 21,0

3.T TRONCAL 3 7«,5 30,0 9,0 37,5

3.TO OPTATIVES 3
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3.TX LLIURES 3

TOTAL 76,5

4.1

4.1

4.1T

4.2

4.2

4.2

4.2T

4.T

4.TO

4.TX

Productes de la Vinya i del Vi

Vinya i Vi a l'Entom Humà

Economia Vitivinicola

Legislació Vitivinícola

Estada en Practiques

4,5 3,0 1,5

3,0 3,0

7,5 6,0 0,0 1,5

4,5 3,0 1,5

4,5 3,0 1,5

6,0 6,0

15,0 6,0 3,0 6,0

TRONCAL 4 22,5 12,0 3,0 7,5

OPTATIVES 4 34,0

LLIURES 4 7,0

TOTAL «3,5

C/S

1.1

1.1
1.1
1.1
1.1

1.1T

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

TOTALS: TRONCALS

OPTATIVES

LUURES

TOTAL

ETIAA/GSE

Alumnes d'entrada: 40

Alumnes Totals: 180

Grups Teoria

Grups Problemes

Grups Pràctiques
Grups TFC-Estada

ÍJ4I

H
7

i^il

Ir 2n 3r 4t

54 45 45 36
l i l i

l i l i

3 3 3 2
4 4

Assignatura Teoria Probi. Pràct. Totals EJC

Ciències del Medi Natural (1) 4,5

Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria (I) 3

Fonaments Químics de l'Enginyeria (I) 4,5

Fonaments Físics de l'Enginyeria 3 ,

Ciencia i Tecnologia del Medi Ambient 3

Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria (ü) 3
Fonaments Químics de l'Enginyeria (II) 4,5

Expressió Gràfica i Cartografia 1 ,5

Ciències del Medi Natural (ü) 4,5

Enologia Bàsica 1,5

1,5 4,5 10,5

3 0 6,0
1,5 4,5 10,5
1,5 4,5 9,0
1,5 4,5 9,0

3 0 6,0
1,5 4,5 10,5
4,5 0 6,0

1,5 4,5 10,5
0 4,5 6,0
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1.2T
l.T TRONCALSl 33 19,5 31,5 84,0 3,«8

l.TO OPTATIVES l
l.TX LLIURES 1

0 TOTAL
2.1 Tecnologies de la Producció Vegetal 6 1,5 9 16,5

2.1 Operacions Bàsiques i Tecnologia d'Aliments (I) 3 1,5 4,5 9,0

2.1 Viticultura General 4,5 1,5 4,5 10,5

2 . 1 Composició i Evolució d e l V i 3 0 9 12,0

2.1 Transformació del Raïm en Vi (I) 3 O 4,5 7,5

2.1 Anàlisi Sensorial (I) O O 9 9,0

2.1T

2.2 Economia (I) 3 1,5 O 4,5

2.2 Enginyeria del Medi Rural (I) 3 O 4,5 7,5

2.2 Ecologia de la Vinya 3 O 4,5 7,5

2.2 Pràctiques de Viticultura (I) Q O 9 9,0

2.2 Anàlisi i Control Químic (I) 3 1,5 9 13,5
2 . 2 Pràctiques d'Enologia ( 1 ) 0 0 9 9 , 0

2.2 Transformació del Raïm en Vi (ïï) 6 O 4,5 10,5

2.2T

2.T TRONCALS2 37,5 7,5 81 126,0 5,51
2.TO OPTATIVES 2
2.TX LLIURES 2

O TOTAL
3.1 Enginyeria del Medi Rural (II) 3 1,5 4,5 9,0

3.1 Operacions Bàsiques i Tecnologia d'Aliments (II) 6 1,5 4,5 12,0

3.1 Cultiu de la vinya 4,5 O 4,5 9,0

3.1 Treball i Tractament del Vi 3 O 4,5 7,5

3.1 Pràctiques d'Enologia (II) O O 13,5 13,5

3.1 Anàlisi i Control Químic (II) 1,5 O 9 10,5

3.1 Anàlisi i Control Microbiologie 1,5 O 9 10,5

3.1T

3.2 Projectes 1,5 4,5 O 6,0

3.2 Economia II 3 1,5 O 4,5
3.2 Treball Final de Carrera O O 48 48,0

3.2 Patologia i Tractaments 3 O O 3,0

3.2 Pràctiques de Viticultura (II) O O 13,5 13,5

3.2 Anàlisi Sensorial (II) O O 9 9,0

3.2 Enginyeria Enològica 3 O 4,5 7,5

3.2T
3.T TRONCAL 3 30 9 125 1*3,5 7,15

3.TO OPTATIVES 3
3.TX LLIURES 3

O TOTAL
4.1 Productes de la Vinya i del Vi 3 O 3 6,0
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4.1 Vinya i Vi a l'Entorn Humà

4.1T

4.2 Economia Vitivinícola

4.2 Legislació Vitivinícola

4.2 Estada en Pràctiques

4.2T

4.T TRONCAL 4

4.TO OPTATIVES 4

4.TX LLIURES 4

TOTAL

CU

CEU/TU

TEU

ASS B

ÀJ

3

3

O

12
30,«

1,5

1,5

O

Actual

4

8

6

0

Nova

3,75
11,26
3,00
4,50

O

o
24

27

3,0

4,5

4,5

24,0

42,0 1,84

30,6 1,34

446,1 19,52
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

PLA DÎSTUDISCONDUENT ALTtTOL DE I GRADUAT SUPERIOR EN ENOLOGIA I

1. MATÈRIES TROMCALS

d* 1 Cm 1 D....Í1I.ÓI I M·MI»»'.. «U v» 1. tUnniu mifMn «
«*«.«•« Utaritri» (r MVMl OU»— k »M É»«l|lrfl 4* IIPÜHMM Vfe«tf>4l a In» 4l .~M___I

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

CIÈNCIES DEL MEDI
NATURAL

FONAMENTS MATEMÀTICS
DELtNODíYÍMA

FONAMENTS QUÍMICS DE
LtNQNYERIA

CIENCIA 1 FE OMOLOGIA DEL
MEDI AMBIENT

ENOU3CJA

FONAMENTS MSICS DE
L'ENGINYERIA

Giacici del Medi Ni««! (7)

Ciència del Medi NjUi·I (II)

FomracBts Marnatici (I)

FounrnU Menatici (ü)

Fontine«* Qurnict (I)

Foumrau Qalroict (II)

Gii »cu i T« ncilo îi úd M<\ti Anteen

Eiolf>gi* bksi^«

FnaaincMc Físics

1. >

T.3

6

6

l.i

7.5

A

6

O

o

3

4.5

4.5

1.5

i

J

)

3

J

i

í

3

1.5

í

Biotopi KZCUI. Editatoti» i CK-
nu(oto|ÌA

Biototi« Aiimil. MicfoMotofl«.
TecBNpie* miciobioiâglquet

Aljcbu liiKil. Oloil irfiQiWn-
rnil. Inl<|iKia. Equicmot diierei-
ci>l<

Eit»aaki. Melakt Hmciict

Qulnici Genetik AUlid
taittunrntat

Qufmu« Orgkaici. Bioquímica

Ecoln^u. Ectiivli de l'irrpAi-lr aro-
bientjlr Avaluacid i coneccitf

Intiouikciri a l*ennli> t̂a

MectnK-3. tl«cui¿itjl. TeimoJutí-
micá i mcriaicade fluidi

Biologia Animaè
Biologia Vegeti)
Edafologia 1 Qulnici African
PiaJírcií Animal
Producció Vrtem
Mlciobiologla
Trcnolotla o*Alhnrn(s
Eoadroici i Kveaitacio Ope-

rativa
Mattmali:! Aplicada

Bioquímica i Biologia Molc.
culai

Edafon*» 1 Qulnàci AptcJ«
Enginyeria Química
Qurnica Afulftici
Química Ftckl
Oultrica InArflBica
Oulnicj Orelntra
Biologia Vegttal
Ecotofia
Edafologia i Química Apt. J»
Intenerii Agroforefii!
Praluoci) Vrirtil
Tecnolonii dtl MMi Alir-irM
Nunk-¡d i Ctom.««»4o;u
Trciwilocia tfAIimrits
EltttiQmjg neuere*
Fttica Aplk-adi
Fblcl de la MJÍli« Condeiua-

da
Física Teorica



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

PLA D'ESTUDIS CONDUEÍÍT AL TÍTOL DE I GRADUAT SUPERIOR EN ENOLOGIA

1. MATÈRIES TRONCALS

"* 1 C-
IhmmimifU jUd pMWM/M Ml« «v» h IWwriM M^«*.

AvMft« !• »Ute» IfMMl
CrUtoMU^ »M 4—rit-U M« €.*!*«*. VlMkaWt • kc«4» « Ĵ»-.̂

1

1

1

1

1

i-i

I-;
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:

2

2

2

2

)

3

1

1

ENOLOGIA

ENOLOGIA

ENOLOGIA

VmCULTUÍA

VmCULTUtA

ECONOMIA

E*OUXÍU

ENOLOGIA

Confwiciä t rvokicid dei ri

Tructaflmriddel raimen rt (I)

TrMifamacta del ra»n €m vi (li)

Ecoiof ia de la vinyl

Viticultura gtnerat

Econunta (It

Economia (11}

A (ialiti ï cf)ntii)t qui irò (I)

Anali» i f nnbol qulmc (II)

Aiutisi wns(«i4t J)

Aaatiñ frnKKijl (TI)

6

<.5

7.5

,.,

7.5

4.5

•1.5

3

3

6

3

1.3

Í. 5

3 | ,.5

4,3 j 3

3

Î

1.3

1.5

7.} 1 J¿

4.5 1.5 3

3 3
E

J ! 3
!

Corrfxxició del vi. Ac idei • i pH.
FcBOnrat redan Fcctac«
c oi J otó ile. Piccipiucioir d'origen
íí(lc d îUmic. AHericiaw
miíTobiane*
MjUiii piimeli. Bioqulrmci dt U
maduricHS
Perimem 1 tiKUmtftU
prefer mr «t ttiuf
Fnrmiactoic
Viii.ricaclof»

Climat elogia i c4*í oliala vitlcoia.
Aplicv.nm
Elciivnu de hue. Biologia de U
riny». An l̂ogrâTia. GeofTift»
v k (col J
Pri.viptf «l'economia geiei·l i apti-
caii al Kctoc. Econnmia i nrguit-
zriit mifreiirìil. Va1«r«:ió

OioanJKurió, control i millo» • de
la pinduccM

AnJliüi i conti ni químic Jrt mucti
del»t

A fu! i»i «nsirf lai ckl mrwt i iJtl vi

BioquftTBCa Í Biokrfrt
Molecular.

Nutiicid i Erom^otof U
Qa (mica AialR iça
Qufmú-a Ortinkri
Bioqufnica i Biologia

Mokeulaf
Nutricia I Bromatologia
Tecnnlftfij tfAUmenfc
Bioqufmca i Biolngia

MolCbTUlV
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U«iMMdflBC¡>* CrMIto« I Biro AMCTÍ*«Í¿* *r\ MlMld»

CrUU« Utein opirii«« III

Vii>tdMU« • bm * «>Mri»M«
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Análisis y control microbiològico

Análisis y control <j nimico (I)
Afialiïii y control químico (H)
Análisis sensorial (1)
Análisis sensorial <1Í)
Composición y evolución del vino

Ingeniería enológica

Enología básica

Prácticas de enología (I)
Prácticas de enología (u)

Productos de U viña y del vino

Transformación ile U uva en vino (I)

Transformación de la uva en vino (11)

Trabajo y tratamiento del vinu

4,5

7.5
4.5
i
3
6

4,5

3

3
4.5

4,5

4,5

7,5

4,5

'•' ! 3

3
1.5

3

3

t.5

3

3

6

3

4,5
3
3
3
3

1,5

1.5

3
4,5

1,5

1,5

1.5

1.5

Análisis y control microbiològico del mosto y del vino

Análisis y control químico del mosto y del vioo

Análisis saiworial del mosto y del vino

Composición de) vino. Acidez y pH. l-cmimetios redo*.
F«-nóincnos coloidales. Precipitaciones de origen físíco-
químico. Alter ación« ï microbianas

Importancia del equipamiento mecánico. Fluidos, Lncrgía
y motores. Materiales. Máquinas y utillaje. Implantación
racional de las instalaciones vinicole*
Introducción a la enología.

Prácticas integradas de enología

Uva de mes». Zumo de uva. Aguardientes. Vinagre. Pnxluc-
toi derivados. Anáfisis y control de los productos deriva-
dot de la viña y del vino.
Materia prima. Bioquímica de ia maduración. Tcncmenos y
tratamientos prefermentaüvos

FermcDtac iones. Vinificaciones

Conocimiento y calidad de los productos enológicos. Hi-
giene. Clarificación, filtración y centrifugación del vino.
Tratamientos del vino. Conservación y crianza del vino.
Envasado del vino y materiales

Microbiología
Nutrición y Broma tolo «í»
Nutrición y Bromatologia
Química Analítica
Nutrición y Bromatologia
Tecnología de loi Alimentos
Bioquímica y Biología Molecular.
Nutrición y Bromatologia
Químka Analítica . .
Química Orgánica
Nutrición y Bromatologia
Ingeniería Química
Tccnolotía de lo« Aliments
Nutrición y Dromalulogia
Tecnología de tos Alimentos
Bioquímic» y Biología Molecular
Microbiología
Nutrición y Bromatologia
Química Analítica
Tecnología dt los Alimento«
Nutrición y Brom aiolo già
Química Analítica
Tecnología de Jos Alimento«
Bioquímica y Biología Molecular
Nutrición y Bromatologia
Tecnologia de los Al ¡men to*
Bioquímica y Biología Molecular
Microbiología
Nutrición j Bromatologia
Tecnología de los Alimentou
Nutrición y Bromatologia
Tecnología de los Alimento»

co
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3. MATERIAS OPTATIVAS

DrnumÍNBOwi

Viña y vino en el entorno humana

Prácticas en bodega

Cultivo de la viña

Prácticas de viticultura (I)
Prácticas de viticultura (TT)
Ecología de U viña

Patología y trat am ien ios

Viticultura general

Legislación vitivinícola

Economía vitivinícola

O*4!l<M
Pr»cl.

3

6

6

3
4.5
4.5

3

7,5

4,5

4,5

3

4.J

3

3

4,5

3

3

6

1.5

3
4.5
1,5

3

1.5

1,5

Biw feKripcffe M cmlMM»

CrMiMM MMllf* flfMMlTM til

ViwralariMí • ír*M * coMcbnlnt«

Medio ambiente y contaminación en enología. Vìnti y
salud
Prácticas en una bodega (infoiino una vendimia)

Cultivo de la viña

Prácticas integradas de viticultura

Climatología y edafología vitícola. Aplicación««

Patologi? y tratamientos de (a viña

Elementos de base. Biología de la viña. Ampck>£rafía.
Geografía vitícola
Derecho y legislación vitivinícola

Economía vitivinícola. Técnicas de mercado, contabili-
dad y gcstkín en enología

Nutrición y Bromatologia
Tecnología de lo» Alimento»
Todaí lu areas implicada» en el plan Je

estudios
Biología Vegetal
Producción Veçetal
Biología Vegetal
Producción Vegetal
Biología Vegetal
Producción Vegetal
Biología Vegetal
Parasitología
Producción Vegetal
Biología Vegetal
Producción Vegetal
Derecho Administrativo
Kcunomía. Sociología y Política Agraria
Nutrición v Broinatoloeía
liconomía Aplicada
Organización de Empresas



ETIAA (Organización de les cursos)

C/S ASSIGNATURA Totals Teoria Probi. Pràct.

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

1.1T
1.2
1.2
1.2
1.2

1.2T
l.T

l.TO
l.TX

2.1
2.1

2.1T
2.2
2.2

2.2T
2.T

2.TO
2.TX

3.1
3.1

3.1T
3.2
3.2
3.2

3.2T
3.T

3.TB
3.TO
3.TX

Ciències del Medi Natural (1)
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria
Fonaments Químics de l'Enginyeria (I)
Fonaments Físics de l'Enginyeria

tt)

Ciencia i Tecnologia del Medi Ambient

Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria (II)
Fonaments Químics de l'Enginyeria (ü)
Expressió Gràfica i Cartografia
Ciències del Medi Natural (II)

Tecnologies de la Producció Vegetal

TRONCALS 1
OPTATIVES 1

LLIURES 1
TOTAL

Operacions Bàsiques i Tecnologia d'Aliments (I)

Economia (I)
Enginyeria del Medi Rural (I)

Enginyeria del Medi Rural (II)

TRONCALS 2
OPTATIVES 2

LLIURES 2
TOTAL

Operacions Bàsiques i Tecnologia d'Aliments (II)

Projectes
Economia II
Treball Final de Carrera

TRONCAL 3
OBLIGATÒRIES 3

OPTATIVES 3
LLIURES 3

TOTAL

TRONCAL 4
OPTATIVES 4

LLIURES 4
TOTAL

7,5
6,0
7,5
6,0
6,0

33,0
6,0
7,5
6,0
7,5

27,0
60,0

3,0
63,0
10,5
6,0

16,5
4,5
4,5
9,0

25,5
30,0

9,0
«4,5
6,0
9,0

15,0
6,0
4,5

12,0
22,5
25,5
12,0
33,0
9,0

67,5

111
12
63
21

4,5
3,0
4,5
3,0
3,0

18,0
3,0
4,5
1,5
4,5

13,5
31,5

6,0
3,0
9,0
3,0
3,0
6,0

15,0

3,0
6,0
9,0
1,5
3,0

4,5
13,5
0,0

1,5
3,0
1,5
1,5
1,5
9,0
3,0
1,5
4,5
1,5

10,5
19,5

1,5
1,5
3,0
1,5

1,5
4,5

1,5
1,5
3,0
4,5
1,5

6,0
9,0
0,0

1,5

1,5
1,5
1,5
6,0

1,5

1,5

3,0
9,0

3,0
1,5
4,5

1,5
1,5
6,0

1,5
1,5
3,0

12,0
12,0
3,0

12,0

TOTAL 207
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Acord 2/33, de 7 de marc de 1994t pel qual s'aprova la Memòria de
necessitats per posar en marxa l'ensenyament de Bioquímica a la Facultat de Química
de la Universitat Rovira i Virgili, així com el Pla d'estudis d'aquest ensenyament.

MEMÒRIA DE NECESSITATS PER A LA POSADA EN MARXA
DE L'ENSENYAMENT DE BIOQUÍMICA A LA FACULTAT DE

QUÍMICA

En el moment d'aprovar-se la memòria de necessitats de la Facultat de Química per
la Comissió Gestora (16 de juliol de 1992), es va plantejar la necessitat d'impartir-hi
dos ensenyaments: el de Química, de primer i segon cicle (ja en marxa el segon curs
del pla nou), i el de Bioquímica, de segon cicle.

Posteriorment, quan la Comissió Gestora va aprovar el mapa d'ensenyaments de la
URV (21 de desembre de 1992) i el Claustre Provisional el va ratificar (2 de març de
1993), va acordar-se iniciar l'ensenyament de Bioquímica en el curs 1994-95.

La necessitat de l'ensenyament de Bioquímica es planteja en funció dels
condicionants següents:

Ir La Química, en els diferents ensenyaments que la tracten (Enginyeria
Química, Química, Enginyeria Tècnica en Química Industrial), és un dels punts
d'excel.lència de la URV segons la planificació que en el seu moment va fer el
Govern de Catalunya. Després de la reforma del sistema universitari, aquest
plantejament no seria complet sense la Bioquímica, un ensenyament de segon cicle
que sorgeix a partir de la reforma i que en el moment actual s'imparteix a la UB (80
places de nou ingrés) i a la UAB (50 places).

2n A la Facultat de Ciències Químiques de Tarragona de la UB, el centre
antecessor de l'actual Facultat de Química de la URV, s'impartia l'ensenyament de
Química amb dues especialitats: Química Fonamental i Química Tècnica. Dins la
Química Fonamental existia una opció de Bioquímica. Per tant, hi ha una tradició
docent i investigadora en aquest àmbit, tradició que ha portat la URV a crear un
Departament de Bioquímica i Biotecnologia, i en el moment actual a poder plantejar-
se la posada en marxa de l'ensenyament de Bioquímica

3r Hi ha força docent excedent en l'àrea de B ioquímica i B iologia Molecular, ja
que en reformar el Pla d'estudis de l'ensenyament de Química no es va plantejar cap
opció de Bioquímica.
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4t Hi ha una demanda potencial d'alumnes suficient com per poder plantejar-se
aquest ensenyament. En un estudi comparatiu amb altres universitats hom pot
comprovar-ho:

universitat

UB

UAB

URV

places Química

400

160

150

places Bioquímica

80

50

35

relació Química/Bq

5:1

3.2:1

4.3:1

Les places ofertes a la UB i a la UAB s'omplen sense dificultats, amb més demanda
que oferta. Sumant les places d'ambdues universitats i calculant la relació
Química/Bioquímica s'obté una relació de 4.3:1. Per tant, considerant que no hi ha
moviment geogràfic dels estudiants, hom pot pensar que oferint 35 places a
Tarragona, i per tant mantenint la relació existent a Barcelona, la demanda de places
justificarà l'ensenyament.

5è La impartido de l'ensenyament de Bioquímica possibilitaria, per tant,
ampliar l'oferta de places a tot Catalunya i evitar que els alumnes de Tarragona
interessats en la Bioquímica hagin de fer a partir de 3r a Barcelona.

En resum, doncs, tant per la demanda potencial d'estudiants i la tradició de la
Bioquímica a Tarragona, com per l'existència de força docent i la intenció de
completar l'oferta dels estudis de Química a Tarragona, es justifica plenament la
posada en marxa de l'ensenyament de Bioquímica a la Facultat de Química de la
URV.

En les pàgines que segueixen es justifiquen les dotacions pressupostàries necessàries
per adaptar les disponibilitats actuals a la posada en marxa de l'ensenyament que es
proposa.

1. Pla d'estudis i nombre de places

L'estructura del pla d'estudis que es proposa és la següent:

Crèdits troncáis

Crèdits obligatoris

Crèdits optatius

84 (74 + 10A)

9

30
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Gèdits lliures 14

Crèdits totals 137
A partir d'una entrada de 35 alumnes, justificada anteriorment, la distribució
estimada seria la següent:

total d'alumnes (35 * 2.5)= 87.5
alumnes Ir (55%)= 48
alumnes 2n (45%)= 39

Aplicant els criteris de la Comissió Gestora del 21 de maig de 1992, per a
l'elaboració de memòries de centres i ensenyaments, resulta una estructura d'l grup
de teoria per curs, 3 grups de pràctiques a Ir i 2 grups a 2n

2. Càrrega docent (crèdits a impartir)

Es consideren els crèdits troncáis i obligatoris d'universitat, multiplicats pel nombre
de grups, més els crèdits optatius que ha de fer l'alumne tal com es desenvolupa a
l'annex; en resulta un total de 197 crèdits a impartir.

3. Força docent necessària (professors necessaris)

Es considera que un professor ordinari imparteix 24 crèdits per curs (1EJC), que un
professor associat n'imparteix 18 (0,75 EJC) i que un ajudant n'imparteix 12 (0,5
EJC).

J^a relació catedràtics/titulars que s'aplica és d'l a 3.

S'afegeix un 5% addicional sobre els EJC totals per impartir els programes de
doctorat

S'aplica un percentatge d'associats i visitants del 20% i un percentatge d'ajudants del
30%.

El desenvolupament del càlcul realitzat es mostra a l'annex A, i resulta en unes
necessitats de 8.6 EJC per impartir l'ensenyament de Bioquímica, i una plantilla
per categories de:

1.7 CU 5.0 TU 1.3 ASS B 2.0 AJUDANT

4. Estudi de la plantilla necessària
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Les necessitats de força docent per impartir l'ensenyament que es proposa s'han
d'estudiar en el context de la plantilla global del Departament de Bioquímica i
Biotecnologia, per tal d'aprofitar al màxim el recursos disponibles. No s'inclouen en
l'estudi actual els professors del Departament que fan docència a l'Escola d'Enologia,
ja que la seva activitat queda plenament justificada en aquest àmbit.
Fora de l'Escola d'Enologia, el Departament de Bioquímica i Biotecnologia haurà
d'impartir la docència següent:

FACULTAT DE QUÍMICA
ensenyament de Química 38 crèdits
ensenyament de Bioquímica 197 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
ensenyament de Mestre 10 crèdits

TOTAL CRÈDITS A IMPARTIR 245 crèdits

Traduint els crèdits a EJC, corresponen a 10.7 EJC, que quant a plantilla per
categories resulta la distribució següent:

2.1 CU
AJUDANTS

6.2 TU 1.6 ASS B 2.5

Si arrodonim les xifres, queda la plantilla necessària següent:

2 CU 6 TU 3 ASS A 3 AJUDANTS l|

La plantilla actual de professors, generada pels antics plans d'estudis de Química
(Plantilla de la Universitat de Barcelona: 1 CU, 4 TU, i ajudant, més 1 professor
associat a temps complet generat per necessitats docents, actualment estabilitzat com
a TU) i de Formació del Professorat d'EGB, és la següent:

ensenyament de Química

ensenyament de Mestres

TOTAL

CU

1

0

1

TU/CEU

5

1

6

ASS

0

0

0

AJUD

1

0

1

Resumint,

plantilla necessària

CU

2

TU/CEU

6

ASS A

3

AJUD

3
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plantilla actual

NECESSITATS DE
PLANTILLA

1

1

6

0

0

3

1

2

Per tant, l'increment de plantilla que finalment resulta per tal de poder impartir
l'ensenyament de Bioquímica, a més de l'activitat que ara fan els professors del
Departament, és:

llicu OTU 3 ASS A 2 AJUDANTS II

5. Estudi de costos

5.1 Professorat

Catedràtic d'universitat
Associats À
Ajudant

TOTAL

5.2 Periodifïcació del professorat

Curs 1994-95

Curs 1995-96

1 As A
1AJ
1CU
2 As A
1AJ

1
3
2

5.987.490
1.691.055
4.598.804

12.277.349 PTA

563.685
2.299.402
5.987.490
1.127.370
2.299.402

Traduït a anys naturals, els costos corresponen a:

1994
1995
1996

5.3 Altres necessitats

715.772 PTA
4.500.881 PTA
7.060.696 PTA

El fet que ja existeixi el Departament de Bioquímica i Biotecnologia i que
l'ensenyament que es proposa sigui molt poc significatiu quant a necessitats en
relació amb l'ensenyament de Química, fa que les necessitats addicionals de recursos
estiguin únicament relacionades amb:
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ANNEX:

CÀLCUL DE LES NECESSITATS DE PROFESSORAT PER A
L'ENSENYAMENT DE BIOQUÍMICA

Alumnes entrada
Alumnes lotais

33
87¿

Distribució
Grups teoria
Grups problemes
Grups pràctiques

Ir
48
1
1
3

2n
,39

1
1
2

| ASSIGNATURA | CURS | Total | Teoria | Prob | Frac. | CRÈDITS | EJC 1

Biologia Cel·lular
BS Macromolècules
Regulació Metabolisme
Enzimologia
Estructura Macromolècules
Bioquímica Clínica
Bioquímica i Micro Industrial
Metodologia Exp. en Bq I i II

7,5
3

7,5
6

7,5
6
9
9

4,5
3

4,5
3

4,5
3

4.5
0

1,5
0
0

1,5
0

1,5
1.5
0

1,5
0
3

1,5
3

1,5
3
9

[ TOTAL Ir | 55.5 F27 F | 22,5 I 100,5 I

Genètica Molecular
Biofísica
Immunologia
Metodologia Exp. en Bq III
Experimentació

2
2
2
2
2

7,5
7,5
6

7,5
9

4,5
4,5
3
0
0

1,5
1,5
1,5
0
0

1,5
1,5
1,5
7,5
9

| TOTAL 2n | 37,5 | 12 | 4,5 | 21 58,5

OPTATIVES ír
OPTATIVES 2n

1 1 9 1 6 I 0 1 3
2 | 21 | 15 | ü | 6

14
24

ALTRES
ENSENYAMENTS

«
"
[fTT>lal 245 10,1 |

ARRODONINT

SENSE ARRODONIR

CU

2

2,1

TU

6

6,2

ASS.

2

1,6

AJ.

3

2,5 1
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ANEXO 2-B. CMcBldo del pi« de amdiof

UNIVERSIDAD I ROVIRA I VIRGILI Time»«

Ai«« J-B

fLfiH DÉ ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE

I nei»cr*po K» • IC-Quinte*

X. MATERIAS OBLIGATORIAS DB UNIVERSIDAD (c. .. CM«) (I)

Clcl

. i

Can

i

DeiornÍMelóa

Eipaimetaciat ca bioqulnucí
Vi'**»

CWditM MUtlrt

Teufet

1

TcdlicM

C

Piícty
citi.

9

BWK deKripcM del coiloiito

EUCofKiM y reilajcî B de un (xoyccto (k úrenî iciòi
en bioqurrrâíi ipliridi

VhcdicMlltevde

caioclroieDU

8 inquinici y Bioloiu MotoculK

(1) Ubrenrate ioduidat pv li Uihieriidail Í.A d ptm de crtDdke coma abU^MaUc parí el
(2) Li «fsclfcidai pò cunae el qiciaul p« U U»lvaikUd
O) Luxem «c duüde p« U UoiwriUrf
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ANEXO I-C CMnktoikl|illld>miidk»
UNIVERSIDAD I IOV1HA | VIRGILI • T^c.c~»

FLAN DB ESTUDIOS CONDUCE1VTU AL inULO Pft

I LICENCIADO KN BIOQUÍMICA

X MATTlUAf OtTATIVAl («. m «».)

DENOMINACIÓN

Mctaki *• «isttinu biotupc«

B tonfaci de 1* MVKÍÚ*

Bioqulmca Enchica

MeUbMitino oc nawxfMURMi

Euurataf !• inJunrial

Btttjulmca «rtrul

Btajulmca de M» aJirrcMot

Uccio de. bracauliudaci

B lOWCielOf la Con*M*«CÌOBal

Tecnica« AMlfclCBi c
iMtruimUki ci Bloquante«

MctabolMfn» MCUtdKte

BiaecMlofia Vegetal

fi IMAC Ml Of ia Ambirnul

C R ED ITO«

Tout»

4.)

4. í

4.3

4,>

)

i

4.3

4.5

4.3

*

1

*

4.3

Tefcic.

3

4.3

3

J

3

4.5

3

3

3

3

3

3

3

PittiJ
ella.

I.»

0

1.3

1.3

0

l.S

1.3

l.S

1.3

3

0

3

1.3

BREYf P E SCR! rCI ON DEL CONTENDO

Papel fittoci tee 4e IM mnMci. MctatraUmo m«t»l. iMciaccidi co«
NomoVmlM. Tfriwaf A r«ludio
NuUKite 7 meuooluim de cwC«hidi«o«. ilpida y ptotclk». Vi<>n»ai
y fkfflcuoi majerïafio*. MciabolitnM c·cr^tíc· j couamo de
•liltvMot

ßioqUmci de ta mcUacidade Uur«.TiavIormKi«a <fcl mnnoe« »ino.
FcrnxMadtfi ikokölica y iwWaclk». CiMliol * li Irrocmarl««.
EKfotiKdadei drl viao.
PotoclMctn btcucKM. Mclabolunio de «|j»i*n»* Inóuoíoi.
DivenUad riKUMIici <• fcelerMtofM. Adaptaciowa nrUMlkaa »
nictoofranifmoi.
Piodik-CMta * cuín« t. MCCMMIIW (te «¿ció«, iwnmiltunó». l·|*MC«ia
rutndtica. Aptic ar tnue».
FototMciw. AdapiKtrawi IOIMIMÎIKM. AÜ^ATKIM* • cvMUtw «nlw-
anMroukt, Vbt pf<riw d» mriBNotiimn «rtcul.
fcAfuctut a de to« tlinvMo«. Val« «un n i YO y caMiica de h» alirarat«.
Pré «idi oe otiiwkiwitM y viuiriui n tot aliirca«». M«od« de
uflitiede ilirwMM.
{•(Ciarla £*zi>nbica. Mfjwa «J* ttit*o*»|»«»«ntQ* fxa nMag^MCM.
Tecnnlfwfi d>> PNA i«conti«uaK.
OttHtal de t>**1 Ot dMM. KclMCÎM «ATUCllH-ltMCilta dt MtCI»«»»««!*».

Aihnlcf ftW^tMAicai. DivAn nnlrculv
BMCI le (It «CM «e IM l/r»tfat amllKM ci bioqulnca. Ap^KaciAi t U
ia«etii(acU« ci bwqoínic« y Motoffa moèeculat. Nuerai letjfeidM ci
»dl»« tMoqudníra.
MctAttotitRM pi invio y wen nd M i t. McurmlicnM de p îcrioo«!,
lap« MI y ctvieiâtf. Vte d«l «cM« ak}uffnco. AkaloMei. Ottot
CMT̂ HFIt« lÎUtMfUdot.

Cultivoi ai vitro y auf «pltcacionei. Plmui uaWK<a*ca». KkjMi
vrjttul.
CoBUmiBiHe« or|taicoi e iaoffiaicM. CoMaimBació« de aiuu y
•K-IOA. Depuraci«« dt api». Vía» rwtabdlk« de depad*:»«. T<c»k»
dt Mtí«ii de U CMUirioacioi. Blottaufar macio« y n aplicaria! « 1«
teraolo* fi dH mrdie araNenu .

CtC4 MM» opxl)

-M de to iy u/
»

• or**

VC1CUIACION A AKEAS DB

CONOCIMIENTO

Gwqufmca y Bmta|la Motatml*
Bio4-Mi» Vrtrtil
DNX ĵlfnca y 0>oli«la MnkrHi«
Nuuidâi y Btcenaulofla

Bragjliraca y Diolî la Moke«!«
NuutcM y Brorovolafta

0KKfiin*ca y Bietola Moke«!«

BiM r̂mca y Biolofla HotacylM

Biixfjlnvci y Diokif H MolccdM
B io) M U Ve tri. 1
BKKsitinica y fiiolofla Moteculai
NulrcM y Brormotof It

BMMviImci y Bmtof ta MobcO«

Btoi|jlinki y Bwk^U MwkCMt«

Dtoo^ünca y Biokf U HokcU«

Btmyifrrara y fiíolof la MotccUar
BiolnU VcfcliJ

fiioifilireci y D.olo,!» Moke Ü ai
Blnfotta Vf »fill
BMMfilnica y BiokjU Mokculat

co
co
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ANEXO 2-C CoMokto dd pin 4c «ario.

pl«lu lA»e» 1-C

UNIVERSIDAD I ROVIRA I VmCO.1 - TVracou

M.AN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al, TITULO Dg

I LICENCIADO EN BIOQUÍMICA

3. MATERIAS OPTATIVAS (tn r. n»)

DENOMINACIÓN

Coirçtemetloi de Qutnicl

CRÉDITOS

Touki

30

T<4r!c.

ÎO.Î

Plla^
cltt.

».5

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

AWoniAizacKlt. KWladoc ci»Aicof
AaHick de bnu. Quimloinruli.
Apliculoi «t h> t&iicir «pecUMCdpicu • u detctraliKUi de
«araci»»
de lo« tomtvatoi químic«*. Qulirk« cuMíct y u iplicivid« i h
«iprctiaicoffi. Salido« ÍMXf inicofl jr ccni(imtai de cornlinacio«.
Mflodo. <fc iltícjií. MeciiUmM de KKrUn. dodna« Vju>ln.
Ftiímio« de BiDfpolt y rapetficle. CiUlliìi. MKl°moUcglu »
dUolurl««

coa uum op^i)

• ptrcfeto 1/

-cura

11/
»

VINCULACIÓN A ÁREAS DE

CONOCIMIENTO

Qulirin A Minici
Qalmct Ot|i«k<
Qalnict iMlitict

Qufirin Fklc»

f Se «teco*« it IM! * atfdfi« ulpMM fut tfimrrm p, «• «u CM«, ri uW * tat táimm por öd* * O*M
í ti ¡n ii l m» i ii ni i un i ii B Im a «annMnu g| m U iin»'i il MM i rull vm minii KIÉÌ É il i l» tt melili riMïïiii i li mmmit mm» «»Mira ft «w M • ckl».
[ Ubim t̂ >c*«tai ̂  u uî .mtii
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ANEXO Î: ESTRUCTURA GENERAT V OROANr/AfinN DPI PIAN DP ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: | ROVIRA I VRGIU -Tarragon»

t ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

| (1) LICENCIADO EN BIOQUÍMICA

2, ENSEÑANZAS DE 1 SEGUNDO

1

I aCLO (2)

1

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

| (3) FACULTAD DE QUÍMICA

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 138

1
~1 cREorrosM)

Distrihucidn de los créditos

CICLO

U CICLO

CURSO

r

T

TOTAL

MATERIAS
TRONCALES

49.Í

M.5

84

MATERIAS
OB LIGATO-

RIAS

U

9

9

MATbKIAS
OPTATIVAS

13

15

30

ex torras
LIDRE

CONFIGURA
•CICH(S)

4.J

IO.Í

15

1XA1JAJO
FINDE

CARRERA

TUTALtS

6«

69

138

( 1) Se Indicati lo que corresponds.

(2) Se ImScui lo que corresponda tegín el an. 4* (fel R.D. 1497/87 (de 1* ciclo; de l* y r
dclo; de tolo T ciclo) y las prevision» del R.D. de directrices generales propias del Ululo de
que *e trata.

(3) Se indicali el Centro Universitario, con expresi&n de la nornu de creación d-1 mismo o de la
decisión de 1a Adminitlriaón corrtcpondirnle por la que te autoriza la impanici on de lu
eruefianzac por dicho Centro.

(4) Dentro de lot Umile* establecido« por el RD. de directrices tenente« propiu de lo» piine*
de «indie« ori ¿lulo de que w trata.

(5) Al merx» el 10% de la cart> fcff" "global1.
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5. SE EXIGE TRABAIO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO ÍNOT"] (í)

6. [ ã I SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CRÉDITOS A:

(7) [51 I PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

O [ " S í I TRABAJOS ACADÉMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

O [si l ESTÚDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRFTOS

POR LA UNIVERSO) AD

I j OTRAS ACTIVIDADES

•EXPRESIÓN. EN SU CASO. DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS:. .CRÉDITOS
- EXPRESIÓN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA tS\ Eincrimciilarion en BG Aplicada (Prfrtlco. Piili gaiorioï

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

CZ1
- V CICLO 2 AÑOS

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

AÑO ACADÉMICO

1"
r

1 + 2

TOTAL

69
69
138

TEÓRICOS

J7.S
37,5
75

PRÁCTICOS/
CLÍNICOS

31,5
31,5
63

(6) Sí o No. Ei deciiión pottitadva de b Universidad. En uno afirmativo, se ron« f imán lot
oíd k» en el precedente cu idio de disuibudon de lo* crédi ios de la carga lectiva global

(7) Sí o No. E« decisión potutati va de U Universidad. En cl pinner caso x especifica/ i U aiüvldid a
la que M Morgan crf di lo» por equivalencia.

(t) En u cato, te consignar í *maleria> troncales*, "obligatorias*, 'optativa»', 'trabajo fin de
cancri', etc., asf como la expresión del nùmero de hora« atribuido, por equivalcDCJa, a nib crédilo, y
el carácter teórico o practico de ¿«te.

(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R.D. de
directrices generales propias del título de que se trate.
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XI. ORGAN 1 ¿ACIÓN DEL fLAM DB CETUDIOC

1. La Universidad deberá referir** necesariamente a lo* siguientes extremos:

a) Régimen del *cc«ao al 2* ciclo. Aplicable «dio al caso de enseñanzas
d* 2" ciclo o al 2* ciclo de enseñanzas d* 1* y 2* ciclo, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículo« 5« y 8* del R.D. 1497/87.

b) Determinación« en »u caso de la ordenación temporal en el aprendizaje,
fijando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de
ellas (artículo 9», l.Ft.D. 1497/87).

c) Período de escolaridad minino, en «u caao [artículo 9*, 2, 4* R.D.
1497/87).

d) En au caso. Mecanismos de convalidación y/o arhipi *ci6n al nu*vo plan
de estudios para los alusinoa que vinieran cursando el plan antiguo
(artículo 11 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las »aterias troncales áreas de
conocimiento. 5« cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del
Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá afladir 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 estudio» que estime
relavante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen objeto de
homologación por el Consejo de Universidades.

1. Acceso:
Para acceder a esta enseñanza de 2" ciclo deberán haberse cursado y

superado en su totalidad los Primeros ciclos de las licenciaturas de:
Química, Biología, Farmacia, Medicina o Veterinaria, de acuerdo con el R.D.
839/1993.

2. Especificaciones del Plan de Estudios:

a. Ko serán necesarios prerequisites
b. La docencia de las materias troncales se asigna a las áreas de

conocimiento según se especifica en el R.D. 1382/1991 que establece
las directrices propias del Título de Licenciado en Bioquímica.

c. Tal como marca el R . D . 1382/1991, la carga lectiva se sitúa en 138
créditos, con una temporización de 69 por afio, resultando un periodo
mínimo de escolarización de 2 anos.

d. En lo que hace referencia a los créditos de libre elección, se
considera un número ligeramente superior al 101, que &* establece en
15.

• . Dado que es una ens 0 K an z a de nueva creación. no se aplican
convalidaciones o adaptaciones generales, estableciéndose unos
criterios basados en la comparación de programas de asignaturas y
número de horas que deberán ser aplicados por la correspondiente
Comisión Académica.

f . Contenido concreto del Plan de Estudios: La distribución
particularizada de las materias troncales, las obligatorias d«
Universidad y las optativas tal y como sigue:
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»¿gin. CD

MATERIA« TRONCALES Y OBLIGATORIAS

CI. M»ltrl« Ailinilur«

2 Biolblca

2 Bloloa/aCelilar

2 Biorfnttla de MwanoKcuIu y

Regulación del metabolismo

2 Enzimologia

2 Eüruoira de Man cmolrcala«

2 Genetica Molecilv« Ingeniería

CenMc.

2 Bioqufafca Unica y Patologia

Mofccilar

2 Bloqufaici y KfiaoHoloifi

Innunoloslt

MelodolotfayapaiinciiUdaD

Bioquímica

Expntaaudta re bi«)ulmia

mHcaih

Biosftuesli de MaaocnoKcuIu

RriuUcian del Meiabolismo

Melodolotfa y cxperimenudte

Bkxjulmkjl

Metodología y expnimenladon

Bioqabraca D

Metodologia y experimentadta

Bioqulhica HI

Cr. Arra de CoDocimlrnlo

7 J Bioquímica y Biología Molecular.

FI<ica Aplicada. FUolotfa.

Quimica Ffaca

Tí Biología CMubr

3 BioqaímicayBiobf^aMolecubl

If

6 Bkxjofniln y Blobgfa Mokcular

7.5 Dioqa&nira y Biología Molecular.

Química Hura. Química Orgánica

7 J Bioquímica y Biología Molecular.

Genética. Inmunología.

MicroHoloíía

6 Bioquímica y Biobgfa Molecular

9 Bioquímica y Biología Molecular.

Ingeniería Química. Nutrition y

Bromatologia, Tecnología de loa

Alimente«. Microhiolo^a.

6 inmunología, Biot|ufmica y Biología

Moifcu br (tolo lot S primero»

ano«)

Bioquímica y Biobp'a Molecular

7.5

Bioquímica y Biobgfa Molecular
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ASIGNATURAS OPTATIVAS

AREA DE CONOCIMIENTO BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR

tu tripulara optativi! de «te área de conocimienio M activai in a anos alterno«. A electo« indicativo* se definen dot curricula:

Biotecnología y Bioquímica alimentaria.

BU Aliintntirii

Meule« en «blenni biologico«

Bioquímica Vegetal

Tècnic» analítica« t Irutnimenlale« en BQ

Bioquímica * la nutrición

Blocjubilc* de lo« alimento«

Bioquímica Enologica

Biotecnologia

MeUboUmo de inicroorganima«

MelahoHano fecundvìo

Biotecnologia Vegetal
EnrimOotfi Industrial

Diseño de HocaUf zadorei

Biotecnología Ambiental

Biotecnología Compuladonil

Tmrtmi COrifl

3
4.5

3

4.5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Pri

1.5

1.5

3

0

1.5

1,5

1.5

0

3

0

1.5

1.5

1.5

AREAS DP CONOCIMIFNTO nP OUIMICA ANAI imCA OtIIMICA FISICA
ORGANICA

Aliatici liKliuncliUl

Detennlracicn Enractnral 1

TecdcM de Scpuadúa

Detenrindon EUnidural

Producto« Naturale*

Química Hidra Avanzada

3

4

4

2

3

4.5

1.5

2

2

1

1.5

1,5

4.5

6

6

4J

43

1.5

4.5

3

«

i

4.5

4,5

4-5

CHIMICA INORGANICA Y QUÍMICA

4.5

6

«

3

4.5

6
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Asignaturas

ITINERARIO CURRICULAR

PRIMER CURSO

1er. Cuatrimestre

Teoría Prbl-Prct Total

Asignaturas obligatorias
Enzimologia
Biosintesi de Macromolcculas

Biologia Celular

Metodología y experimentación Bioquímica I
Bioquímica y Microbiología Industriales

TOTAL

Asignaturas pptaflvas
Bioquímica de los alimentos
Bioquímica Enológica
*

3
3
4,5

0
4,5
15

3
3

1,5-1,5

0-0
0-3
0-3
1.5-3
3-10,5

1,5
1.5

6
3

7,5
3
9
28,5

4,5
4,5

2*. Cuatrimestre

Asignaturas

Asignaturas obl igatorias

Regulación del Metabolismo

Estructura de Macromoleculas

Metodología y experimentación Bioquímica 11

TOTAL

Ailpnaturas optativas

Bioquímica de la nutrición

Metales en sistemas biológicos

Enzimologia Industrial

Técnicas analíticas e instrumentales en BQ

Biotecnología Computacional

Teoría

4,5
4.5
0
9

4,5

3
3
3
3

Prbl-Prct

0-3
0-3
0-6
0-12

0

1.5
0
3
1.5

Total

7,5
7,5
6
21

4,5

4.5
3
6
4.5
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SEGUNDO CURSO

3cr. Cuatrimestre

Asignaturas Teoria Prbl-Prcl Totnl

Asignaturas obligatorios
Biofísica
Genética Molecular e Ingeniería Genética
Bioquímica Qínica y Patologia Molecular
Metodología y experimentación Bioquímica III
TOTAL

Asignaturas optativas
Bioquímica Vegetal
Biotecnologia Ambiental
«

4.5
4,5
3
0
12

4.5
3

3-0
1.5-1.5
3-0
0-7.5
7,5-9

1.5
1,5

7.5
7.5
6
7.5
28,5

6
4,5

4rt. Cuatrimestre

Asignaturas

Asignaturas obligatorias
Inmunología
Experimentación en bioquímica aplicada
TOTAL

Asignaturas opta t ivas
Biotecnologia Vegetal
Metabolismo de microorganismos
Metabolismo secundario
Diseño de biocatalizadores
*

Materia optativa

Teoría

3
0
3

3
3
3
3

Prbl-Prct

1.5-1.5
0-9
1,5-10,5

3

1.5
0

1,5

Total

6
9
15

6
4.5
3
4.5

»Complementos de Química 20,5 9,5 30
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Acord 3/33, de 7 de marc de 1994, pel qual s'aprova la Memòria d'integració del
Servei de Tecnologia Química

MEMÒRIA D'INTEGRACIÓ DEL
SERVEI DE TECNOLOGIA QUÍMICA

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Antecedents i objectius

El Decret 132/1992, de 22 de juny (DOG 1.7.92), estableix, en l'article 3, la
segregació de la Universitat de Barcelona i la integració a la Universitat Rovira i
Virgili del Servei de Tecnologia Química. Aquest servei, d'ara en endavant STQ,
que promou la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya des de
1983, d'acord amb el conveni marc de col·laboració signat amb la Universitat de
Barcelona l'any 1982, té per finalitat contribuir, des d'una de les zones més
industrialitzades del sud d'Europa, com és Tarragona, a la transferència de
coneixements i de tecnologia entre la Universitat i les indústries que desenvolupen
activitats a Catalunya, en els sectors químic, de manufactura, d'energia i aigua, de
transformació dels metalls i d'extracció de minerals no energètics i productes
derivats, a través de la prestació de serveis tais com:

• Assessorament tècnic i de legislació vigent
• Auditories tècniques i mediambientals
• Estudis d'impacte ambiental i de cicle de vida
• Avantprojectes i projectes d'enginyeria
• Projectes d'I + D
• Programes educatius i de formació permanent
• Projectes de recerca i d'innovació tecnològica
• Gestió de noves tecnologies i de projectes d'enginyeria
• Tecnologia de la informació
• Transferència de tecnologia

Els serveis esmentats es presten en les àrees de Processos i Productes, Enginyeria
Ambiental i Aplicacions Informàtiques, en els àmbits d'aplicació esmentats a tall
d'exemple a l'annex.

Aquesta memòria tanca el període de provisionalitat creat pel traspàs del Servei de
Tecnologia Química a la Universitat Rovira i Virgili, en definir les dotacions
pressupostàries necessàries per a la seva integració.

108



Característiques i funcions

El Servei de Tecnologia Química va ser creat per reconèixer i institucionalitzar els
serveis universitaris que es donaven des de Tarragona a la indústria i a
l'administració en l'àmbit de la tecnologia química, en ésser aquest àmbit un element
diferenciador i característic de l'activitat econòmica de les comarques meridionals
de Catalunya. El caràcter singular de l'STQ es justifica tant per la zona geogràfica
des d'on desenvolupa les seves tasques, com pel seu plantejament universitari. Ultra
servir la comunitat universitària en l'àmbit que li és propi, té per objectiu principal
donar aquests serveis a l'exterior, així com promoure activitats de recerca i docència
relacionades amb la transferència de coneixements i de tecnologia a l'empresa i a
l'Administració. Amb aquestes finalitat, l'STQ, en col·laboració amb els centres i
departaments de la Universitat Rovira i Virgili i d'altres universitats o fundacions,
podrà emprendre les accions següents:

1) Promoure accions educatives en el camp de la tecnologia química i la tecnologia
ambiental, mitjançant l'elaboració i difusió de materials escolars i de formació
continuada en el marc del programa APQUA.

2) Desenvolupar i aplicar programes de formació continuada i a distància,
principalment a través de la UETP-PROJECTT del programa COMETT de la CE.

3) Promocionar els resultats de la recerca i les patents universitàries en l'àmbit de la
tecnologia química a l'exterior, així com col·laborar en projectes d'enginyeria i
participar en consultorios o auditories que impliquin la transferència de
coneixements o dels resultats anteriorment esmentats.

4) Desenvolupar programes de recerca aplicada en col·laboració amb l'Empresa i
l'Administració, així com potenciar programes de gestió i d'innovació tecnològica
relacionats amb els sectors esmentats en l'apartat d'antecedents i objectius.

Organització i personal

El Servei de Tecnologia de la Universitat Rovira i Virgili podrà esdevenir un servei
comú de la Direcció General d'Universitats en el marc dels programes de
col·laboració que ambdues institucions acordin promoure i potenciar conjuntament,
mitjançant la signatura del correspondent conveni. L'STQ podrà contractar i
subcontractar serveis fora de l'àmbit estrictament universitari, així com participar en
empreses i fundacions. Les seves activitats, pressupostos i resultats figuraran en un
informe anual, el qual serà aprovat per la Junta de Govern, a proposta de la Gerència
de la Universitat. El servei elaborarà un reglament de funcionament, equivalent al
vigent fins al moment de la seva integració a la Universitat

La coordinació del Servei l'exercirà el professor ordinari de l'àrea d'Enginyeria
Química nomenat pel rector de la Universitat Rovira i Virgili, a proposta dels
professors ordinaris de la mateixa àrea. Aquest càrrec podrà ser remunerat.
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La gestió, planificació, promoció i suport tècnic qualificat de tasques, activitats i
infraestructures de l'STQ seran assumits per un coordinador i un equip tècnic,
format per 3 laborals del grup I i un laboral del grup II, amb les característiques i
costos següents:

1 laboral del grup I encarregat de la gestió administrativa i
pressupostària de l'STQ 5.188.507 PTA

2 laborals del grup I encarregats de les tasques tècniques i
prestacions pròpies de l'STQ (accions 2, 3, i 4, pàg.2)
(2 x 4.654.867 pta) 9.309.734 PTA

1 laboral del grup II encarregat del disseny i elaboració de
material escolar i de formació continuada (acció 1 pàg. 2) 3.682.956 PTA

Total 18.181.197 PTA

La dotació i incorporació d'aquest personal es periodificarà durant els exercicis de
1994 i 1995, d'acord amb les necessitats i recursos pressupostaris. Els costos d'altre
personal propi contractat aniran a càrrec dels projectes i figuraran com a tais en els
comptes i pressupostos.

Règim econòmic

El 20% de tots els ingressos revertiran a la Universitat, ja sigui en forma de material
inventariable adquirit per l'STQ i del seu manteniment, de material bibliogràfic,
d'ajuts i beques concedides per la Universitat Rovira i Virgili a través de l'STQ, o ja
sigui en forma de personal propi contractat que col·labori en tasques dirigides a la
comunitat universitària i presti, per tant, un servei a la Universitat. La part d'aquesta
contribució a la Universitat que correspongui a les despeses d'administració i gestió
econòmica de l'STQ, es revertirà en efectiu i serà equivalent en valor al percentatge
que ha pagat l'STQ per aquestes prestacions fins al moment de la seva integració a
la Universitat Rovira i Virgili.

El material inventariable que adquirirà l'STQ amb els fons de funcionament propis,
generats per la prestació de serveis, serà propietat de la Universitat Aquest material
podrà inventariar-se en altres centres de cost si els professors responsables de cada
projecte, d'acord amb el coordinador del Servei, així ho decideixen, amb el vist-i-
plau de la Gerència. L'STQ destinarà una partida dels seus pressupostos per
assegurar el manteniment dels equipaments que li corresponguin segons l'inventari.
Quan el material s'inventariï en un altre lloc de cost, l'STQ no es farà càrrec dels
costos de funcionament ni de manteniment esmentats.

Les necessitats d'espai de l'STQ i els costos immobiliaris corresponents seran
coberts per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
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ANNEX

Ambite d'aplicació dels serveis oferts pel
Servei de Tecnologia Química

PROCESSOS i PRODUCTES

• Anàlisi de risc i elaboració de plans d'emergència
• Anàlisis de processos en instal·lacions pilot
• Anàlisis industrials
• Aprofitament de recursos energètics
• Avantprojectes de plantes de procés
• Biotecnologia
• Optimització de condicions operatives d'equips de procés
• Calibratges d'equips industrials
• Cinètica de reaccions i càlcul de reactors
• Computació numèrica d'equips industrials
• Control avançat
• Control estadístic de qualitat i disseny d'experiments
• Determinació i predicció de propietats físico-químiques
• Disseny i gestió de xarxes de vapor
• Enginyeria bàsica d'equips industrials
• Estudis aerodinàmics i hidrodinàmics
• Investigació i desenvolupament de nous productes i processos
'• Simulació i dinàmica de processos
• Tecnologia de la biomassa
• Tecnologia del petroli
• Tecnologia del carbó

ENGINYERIA AMBIENTAL

• Anàlisi de gasos, aigües i terres
• Anàlisi de risc i de l'impacte ambiental
• Anàlisi i caracterització de residus
• Assessorament sobre legislació vigent
• Avaluació de llocs de treball
• Càlcul de la dispersió de gasos lleugers i pesants
• Càlcul de la dispersió de líquids miscibles o immiscibles en la hidrosfera
• Càlcul de la permeabilitat i dispersió en sistemes porosos
• Disseny de xarxes de vigilància
• Lixiviació bacteriana de metalls
• Oxidació d'aigües o efluents contaminants
• Revalorització de residus lignocel.lulòsics
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APLICACIONS INFORMATIQUES

» Tecnologia de la informació en les ciències ambientals
• Programes d'optimització
• Valorit/ació, tractament o eliminació de residus industrials
• Programes de càlcul i diagnòstic d'operacions
• Control i gestió de processos per ordinador
» Disseny de xarxes i sistemes informàtics per aplicacions industrials
• Programes de simulació numèrica de vessaments de fuites de contaminants
• Elaboració de diagrames de flux i P&I per CAD
• Software de gestió
• Reconeixement de formes i identificació de successos significatius
• Adquisició de dades i presentació de resultats
• Anàlisi de series temporals i simulació estadística de dades
• Programes de simulació d'equips industrials, fets a mida del client
• Elaboració de sistemes experts per a rutines d'operació
• Disseny i elaboració de bancs de dades i fitxes de treball
• Elaboració de menús d'entrada per aplicacions ja implementades

Acord 4/33, de 17 de marc de 1994, pel qual s'aprova ratificar el Reglament del
Servei de Recursos Científics de la Universitat Rovira i Virgili.

REGLAMENT DEL SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS DE LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TÌTOLI
Naturalesa, objectius ¡finalitats

Article 1

La Comissió Gestora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va aprovar
en la seva reunió de 7 i 10 de juny de 1993 la Memòria de creació del Servei de
Recursos Científics (SRC) de la URV. Amb aquesta actuació es pretenia millorar la
infraestructura necessària per al desenvolupament de la rectiica i l'activitat docent, i
també incrementar i millorar les prestacions i la rendibilitat de les inversions,
passades i futures, fetes en l'adquisició de grans equips, mitjançant la racionalització
de la seva gestió.

Per tal d'assolir aquests objectius, la Universitat vetllarà perquè l'SRC
gaudeixi d'unes instal·lacions i instrumental adient, i d'un personal qualificat. El
funcionament de l'SRC estarà regulat per aquest Reglament i per tots aquells
preceptes que emanin de la Comissió Gestora de la URV.
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Artide 2

Són funcions de l'SRC:
a) Donar suport a la recerca i a l'activitat docent dels diferents

departaments, instituts i serveis de la URV, i també a altres centres públics o privats,
en el marc de convenis, concrets o acords que estableixi la URV.

b) Desenvolupar la investigació metodològica pròpia en les tècniques i
àrees experimentals necessàries per tal de millorar i ampliar les prestacions, d'acord
amb les directrius de la política científica de la URV.

c) Assessorar la comunitat universitària en tot el que faci referència al seu
àmbit d'actuació.

d) Assumir els aspectes tècnics i administratius derivats de les
responsabilitats legals que, en matèria de gestió de residus i d'ús de les radiacions
ionitzants, té la URV.

TÍTOL II
Estructura i gestió

Article 3

L'SRC està estructurat en unitats.
' Les unitats estan estructurades en subunitats.

Les unitats es podran crear o modificar per acord de la Comissió Gestora,
amb l'informe previ de la Comissió Científica.

Article 4

Els òrgans de gestió i assessorament de l'SRC són:
a) El coordinador de l'SRC
b) La Comissió Científica
c) Les comissions d'usuaris

Article 5

La Comissió Científica és l'òrgan d'assessorament i consulta per a
l'organització i desenvolupament de l'SRC.

En l'àmbit de les seves competències, la Comissió Científica emetrà
informes sobre tots aquells temes relacionats amb els serveis que necessiten
l'aprovació dels òrgans de govern de la URV.
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La Comissió Científica estarà formada per:
a) El vice-rector amb competències en l'àmbit de serveis, que la presidirà.
b) El coordinador de l'SRC.
c) 3 especialistes en l'àmbit científic d'actuació del SRC designats pel

rector.
En qualsevol cas, la Comissió Científica podrà demanar el dictamen

d'experts externs.

Article 6

Són competències del coordinador de l'SRC:
a) Responsabilitzar-se del funcionament correcte del Servei.
b) Controlar la utilització dels equips.
c) Elaborar informes tècnics sobre els equips i llur utilització.
d) Gestionar l'adquisició de nous equips prèviament aprovats.
e) Informar sobre els contractes de manteniment necessaris.
f) Informar i gestionar les reparacions dels equips no incloses en els

contractes de manteniment.
g) Gestionar la instal·lació i posada en marxa 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 altre que li sigui assignada pel vice-rector de Recerca o per les

comissions d'usuaris.

Article 7

Cadascuna de les unitats adscrites a l'SRC tindrà una comissió d'usuaris
que estarà formada per:

a) El vice-rector amb competències en l'àmbit dels serveis.
b) El coordinador de l'SRC.
c) Un representant per cada departament usuari de la unitat, proposat pel

departament.
Podran assistir també a les reunions els tècnics adscrits a les diferents unitats.

Article 8

Els membres de la Comissió d'Usuaris representants dels departaments
seran renovats cada tres anys.

Article 9

Són competències de les comissions d'usuaris:
a) Optimitzar els recursos.
b) Elaborar la normativa de règim intern.
c) Proposar priorització en l'adquisició de material i nous equips.
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Artide 10

1. Les comissions d'usuaris es reuniran de forma ordinària, presidides pel
vice-rector o persona en qui delegui, una vegada al semestre com a mínim.

2. En el termini de sis mesos a partir de la seva constitució, les comissions
d'usuaris elaboraran la seva normativa de règim intern.

TÍTOL HI
Del règim econòmic

Article 11

La dotació econòmica de l'SRC serà consignada en el Pressupost general
delaURV.

Article 12

El Consell Econòmic, després de l'acceptació de la Comissió Gestora, i a
proposta del coordinador de l'SRC, fixarà els preus dels serveis, tant per a usuaris
interns com externs.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Article 13

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent de ser aprovat per la
Comissió Gestora.

Article 14

Qualsevol modificació d'aquest Reglament haurà de ser aprovat per la
Comissió Gestora.

Article 15

En el moment d'aprovació d'aquest Reglament són unitats de l'SRC:
a) Unitat d'Anàlisi
b) Estabulari
c) Unitat de Fonètica
d) Unitat de Microscopia
e) Unitat de Radioisotops i Residus

Acord 5/33, de 7 de marc de 1994, pel qual s'aprova la proposta de distribució del
Fons PIAR per al 1994.
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PROPOSTA DISTRIBUCIÓ FONS PIAR 1994

Es disposa de 7.500.000 PTA La proposta següent ha estat discutida en la Comissió
de Recerca i modificada per la Comissió de Política Científica.

a) Grups de nova implantació:
Possibilitat de cofinançament per part de la DGR si és molt restringit, molt bé
definit, en base a nova Universitat.

*Definir-los segons proposta adjunta.
*3 M ( si s'aconsegueix el cofinançament es podria arribar fins a 6M).

b) Organització de congressos
Es restringeix a congressos amb les condicions següents:

*Cofinançament i inscripció
*Difusió (fullet informatiu)
*Publicació del llibre de resums
*Només una petició per congrés
*La Universitat cofïnançaria com a màxim el 25%
*2.5M

Es podrà dedicar una part d'aquest apartat per a seminaris més reduïts, jornades i en
general seminaris amb cofinançament i difusió, sense les condicions d'un Congrés.

a) Mobilitat investigadors
Atendre les sol·licituds de Joves investigadors (tercer cicle), per:

*Viatges relatius a cursos de formació o aprenentatge.
*Congressos d'acord amb las següents bases:

1. Una sola sol·licitud per investigador i convocatòria
2. Una sola sol·licitud per comunicació presentada
3. L'imprès de sol·licitud cal presentar-lo a posteriori
4. El finançament inclou inscripció i viatges, no inclou dietes.

GRUPS DE NOVA IMPLANTACIÓ

Equips d'investigació de la URV en els quals ni l'investigador principal ni els altres
membres gaudeixin de cap subvenció externa, amb la finalitat d'afavorir la seva
participació en projectes del Programa Sectorial de Promoción General del
Conocimiento, dels programes nacionals del Pla Nacional d'I+D, de la Generalitat
de Catalunya, etc. La dotació màxima per projecte serà de 2 milions.
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Els sol·licitants hauran de garantir uria potencialitat com a investigadors: doctorat i
postdoctorat com a mínim. A més, a la sol·licitud hauran de constar, com a mínim,
dos doctors

Quedaran exclosos aquells professors que en anys anteriors hagin obtingut, com a
professors de la URV, fons de recerca d'alguns dels programes esmentats o d'una
altra convocatòria.

Tenint en compte que el que es pretén és promoure i facilitar la participació en
programes externs a la URV, els sol·licitants hauran de comprometre's per escrit a
presentar un projecte a la propera convocatòria dels programes esmentats en el
primer paràgraf, excepte si ja ho han fet a la darrera de 1993 i la seva petició està
pendent de resoldre's.

Atès que l'objectiu primordial d'aquesta convocatòria és ajudar a consolidar equips
en formació ja existents i en cap cas afavorir l'atomització de les unitats de recerca,
es donarà prioritat a aquells grups que, havent presentat projectes a convocatòries
externes, els hagin estat desestimáis per raons econòmiques.

Acord 6/33, de 7 de marc de 1994, pel qual s'aprova la Normativa per a l'obtenció
per procediment excepcional del títol de Graduat en Enologia.

NORMATIVA PER A L'OBTENCIÓ PER PROCEDIMENT
EXCEPCIONAL DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ENOLOGIA

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. L'inici dels tràmits per establir el procediment de
convalidació va coincidir amb la creació de la Università». Rovira i Virgili, a la qual
va ser traspassada 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 del sector.

Per aquesta raó, la Comissió Gestora.que va tenir lloc el dia 7 de març de 1994 va
acordar obrir procediment excepcional per a l'obtenció del títol de Graduat en
Enologia, títol propi de la Universitat Rovira i Virgili.
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1. Requisits generals

- Cal que els sol·licitants compleixin les exigències generals de la legislació vigent
per a l'accés a la universitat: títol universitari de Ir i 2n cicle, títol universitari de
Ir cicle, tenir aprovades les PAAU, el COU o la FP II (especialitat Agrària o
Química).

- Aquestes titulacions prèvies s'hauran d'haver obtingut amb data anterior al primer
d'octubre de 1988, data d'inici de l'activitat acadèmica de l'Escola.

2. Requisits dels candidats amb titulació universitària

S'atorgarà la convalidado global dels estudis de Graduat en Enologia als
professionals del sector que reuneixin els requisits següents:

a) Tenir un títol universitari de llicenciat en Biologia, Farmàcia o Química,
d'Enginyer Superior (Químic o Agrònom) o d'Enginyer Tècnic (Químic o
Agrònom).

b) Tenir una experiència tècnica contrastada en empreses vitivinícoles, no
inferior a cinc anys i anterior al primer d'octubre de 1988.

c) Haver obtingut un informe favorable de la Comissió Específica
d'Avaluació.

3. Requisits dels candidats sense titulació universitària

Els professionals del sector que, sense tenir una titulació universitària o cap de les
titulacions universitàries previstes en l'apartat anterior, reuneixin els requisits
següents:

a) Tenir una experiència tècnica contrastada en empreses vitivinícoles, no
inferior a cinc anys i anterior al primer d'octubre de 1988

b) Haver obtingut un informe favorable de la Comissió Específica
d'Avaluació

podran matricular-se alhora de totes les assignatures de l'ensenyament corresponent
al Pla de 1988 i presentar-se a un examen global, en les convocatòries
extraordinàries d'abril i juny, per tal de justificar un adequai coneixement científic i
tècnic de les matèries. La Junta de l'Escola d'Enologia aprovarà el temari sobre el
qual versarà l'examen, en donarà la corresponent difusió i fixarà les dates concretes
de l'esmentat examen.

118



4. Comissió Específica d'Avaluació

L'avaluació de la titulació dels candidats i de la seva experiència en el sector
vitivinícola serà efectuada per la Comissió Específica d'Avaluació, nomenada pel
rector de la Universitat, que tindrà la composició següent:

- el president de la Subcomissió Acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili o
persona en qui delegui, que serà el president de la Comissió

- un professor designat pel rector de la Universitat

- el director de l'Escola d'Enologia

- los professors designats per la Junta de l'Escola d'Enologia

5. Procediment acadèmic i administratiu

- En el període que va de I'l al 30 de juny, els interessats hauran de presentar a la
Secretaria de l'Escola d'Enologia la sol·licitud que correspongui, a la qual
adjuntaran la documentació següent:

- instància adreçada al director de l'Escola d'Enologia

- currículum acadèmic i professional que inclogui la certificació acadèmica
dels estudis realitzats i una certificació de l'empresa amb les funcions
desenvolupades

- tots els mèrits al·legats acreditats documentalment.

- Abans del 15 d'octubre es farà pública la resolució de la Comissió Específica
d'Avaluació.

- Els candidats compresos en l'apartat 2 que obtinguin un informe favorable de la
Comissió Específica d'Avaluació hauran de matricular-se mitjançant
convalidado, i de manera excepcional al mateix temps, de totes les assignatures
de la carrera a la Secretaria de l'Escola de I'l al 15 de novembre. Després d'aquest
tràmit estaran en condicions d'obtenir el títol propi de la Universitat Rovira i
Virgili de Graduat en Enologia.

- Els candidats compresos en l'apartat 3 que obtinguin un informe favorable de la
Comissió Específica d'Avaluació s'hauran de matricular de manera excepcional al
mateix temps de totes les assignatures de la carrera a la Secretaria de l'Escola de
T lai 15 de novembre.
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- La Junta de l'Escola d'Enologia nomenarà una comissió de professors per avaluar
els exàmens, el resultat dels quals es farà públic al centre com a màxim un mes
després de la realització de les proves. Els candidats que l'hagin superat estaran en
condicions d'obtenir el títol propi de la Universitat Rovira i Virgili de Graduat en
Enologia.

Acord 7/33, de 7 de març de 1994, pel qual s'aprova , a iniciativa del rector, la
següent declaració a l'entorn de la Llei de normalització lingüística:

L'equip de govern i la Comissió Gestora de la Universitat Rovira i Virgili, davant la
situació creada a l'entom de la consideració de la realitat de l'ús de la llengua
catalana i de la Llei de normalització lingüística a Catalunya, declaren:

1) Que és mancada de fonament la pretensió que sigui insconstitucional la Llei de
normalització lingüística a Catalunya pel fet que declara que el català, com a
llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament en tots els seus nivells, i
perquè obliga que tots els infants de Catalunya, qualsevol que sigui llur llengua
habitual en iniciar l'ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament
el català i el castellà al final dels seus estudis bàsics. (Vegeu l'article 3 apartats 2 i 3
de la Constitució Espanyola i l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya).

2) Que com a ciutadans i com a professionals de la formació afirmem que la susdita
Llei de normalització lingüística a Catalunya s'ha de modificar justament en el sentit
de poder garantir el caràcter de llengua pròpia i oficial de Catalunya que l'Estatut
d'Autonomia reconeix legalment al català i, doncs, atorgar-li la preponderància que
com a tal correspon a qualsevol idioma que es defineix així; preponderància que,
com constaten tots els sociolingüistes d'arreu del ".non que han investigat
científicament la realitat de Catalunya, és encara molt lluny d'assolir la llengua
catalana.

3) Que lamentem i denunciem enèrgicament que el lent, llarg i fatigós procés de
normalització lingüística a Catalunya, impulsat des d'actituds de provada prudència
i profundament democràtiques, respectuoses i tolerants, s'hagi de veure sotmès a
dubtes provocats per interessos ostensiblement excepcionals i minoritaris a
Catalunya.

Acord 8/33, de 7 de març de 1994, pel qual s'aprova donar suport a l'informe
sobre la constitucionalitat i legalitat de la necessitat de valorar els coneixements de
la llengua catalana en l'accés a la docència universitària.
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Acord 9/33, de 7 de març de 1994, pel qual s'aprova ratificar els acords presos
per la Subcomissió de Personal referent a la resolució de concursos dels professors
següents:

- Sra. M. Mercè Chiapella Mico, associat tipus B, àrea de coneixement de
Psicologia Social, del Departament de Psicologia.

- Sra. Montserrat Diéguez Fernández, ajudant LR Ir cicle, la etapa, àrea de
coneixement de Química Inorgànica, del Departament de Química

- Sr. Andreu Romeu Moreno, ajudant LRU, àrea de coneixement de Bioquímica i
Biologia Molecular, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia.

- Sr. Adolfo Rolan Mosquera, titular d'universitat interi, àrea de coneixement
d'Enginyeria Química, del Departament d'Enginyeria Química.

- Sra. Núria Borrell Solé, ajudant LRU, Ir cicle, la etapa, àrea de coneixement de
Microbiologia, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

- Sra. Maria Àngel Lanuza Escolano, ajudant LRU, àrea de coneixement de
Ciències Morfològiques, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

- Sr. Francisco Luís Polo Rodríguez, ajudant LRU, àrea de coneixement de
Microbiologia, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

í

- Sr. José M. Guillamón Navarro, ajudant LRU, àrea de coneixement de
Microbiologia, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

- Sra. M. Luisa Albina Chicote, ajudant LRU, àrea de coneixement de Fisiologia,
del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

- Sra. Victòria Arija Val, ajudant LRU, àrea de coneixement de Nutrició i
Bromatologia, del Departament de Medicina i Cirurgia.

- Sra. Cèlia Elena Vittori, associat tipus B, àrea de coneixement d'Organització
d'Empreses, del Departament de Gestió d'Empreses i Economia.

- Sr. Carlos César Vadillo Casero, associat tipus B, àrea de coneixement de Dret
Financer i Tributari, del Departament de Dret.

- Sra. Clara Furriols Espona, ajudant LRU, àrea de coneixement d'Història del Dret i
de les Institucions, del Departament de Dret.
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Acord 10/33, de 7 de març de 1994, pel qual s'aprova ratificar l'acord de la
Subcomissió de Personal en la seva sessió del dia 7 de març de 1994 i, per tant,
desestimar el recurs presentat pel Sr. Alfonso Porto Cañero.

Acord 11/33, de 7 de març de 1994, pel qual s'aprova modificar la composició de
la Comissió Específica per a la plaça d'associat tipus B, àrea de coneixement
d'Història Contemporània, del Departament d'Història i Geografia, que resta amb
la composició següent :

- Dr. Emili Giralt Raventós, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat
de Barcelona, que actuarà com a president.
- Dr. Rafael Aracil Martí, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de
Barcelona.
- Dr. Josep Termes Ardèvol, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat
de Barcelona.
- Dr. Borja de Riquer Permanyer, catedràtic d'Història Contemporània de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
- Dr. Francesc Bonamusa Gaspà, catedràtic d'Història Contemporània de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Acord 12/33, de 7 de març de 1994, pel qual s'aprova modificar el perfil de la
plaça de titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Fisiologia, del Departament
de Ciències Mèdiques Bàsiques, que serà Estructura i funció del cos humà i les
pròpies de l'àrea.

Acord 13/33, de 7 de març de 1994, pel qual s'aprova modificar la composició del
tribunal de la plaça de titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Fisiologia,
del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, pel que fa al secretari titular i
secretari suplent, que seran ocupades per la Dra. Pilar García de la Rubia Moral i
pel Dr. Luís Rivera de los Arcos.

Acord 14/33, de 7 de març de 1994, pel qual s'aprova afegir a les places
vinculades de catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Medicina, del
Departament de Medicina i Cirurgia, la categoria assistencial de la plaça, és a dir,
Facultatiu Especialista.

Acord 15/33, de 7 de març de 1994, pel qual s'aprova unificar el tribunal per a
les dues places d'Enginyeria Química de la 3a convocatòria de cossos docents, d'on
resulta:

- President: Dr. Francesc Giralt i Prat
- Vocal secretari: Dr. Jordi Gavaldà i Casado.
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Acord 16/33, de 7 de març de 1994, pel qual s'aprova el canvi d'àrea de
coneixement del Dr. Jaume Gené i Albesa de l'àrea d'Organització d'Empreses a
l'àrea de coneixement de Comercialització i Investigació de Mercats.

Acord 17/33, de 7 de març de 1994, pel qual s'aprova la proposta de tribunal per
a les dues places vinculades entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Hospital Sant
Joan de Reus següents:

Plaça A:
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Medicina
Activitat: Medicina interna
Entitat sanitària: Hospital Sant Joan de Reus
Plaça vinculada: Cap clínic medicina interna
Tribunal:
- President: Dr. Lluís Masana i Marín, catedràtic d'universitat, Universitat Rovira i
Virgili.
- Secretari: Dr. Miquel Vilardell Tarrés, catedràtic d'universitat, Universitat
Autònoma de Barcelona.
- President suplent Dr. Jaume Guàrdia i Masó, catedràtic d'universitat, Universitat

Autònoma de Barcelona.
- Secretari suplent: Dr. Cristóbal Richart Jurado, titular d'universitat, Universitat
Rovira i Virgili.
Vocals representants de l'Hospital de Sant Joan de Reus:
Titulars:
Dr. Joan Rubies i Prat, catedràtic d'universitat, Universitat Autònoma de Barcelona.
Dr. Josep M. Olivé i Plana, professor titular d'universitat, Universitat Rovira i
Virgili
Suplents:
Dr. Albert Martínez i Bea, titular d'universitat, Universitat Rovira i Virgili.
Dr. Joaquim Coll i Daroca, titular d'universitat, Universitat Autònoma de Barcelona.
Plaça B:
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Cirurgia
Activitat: Cirurgia General i Digesüva
Entitat sanitària: Hospital de Sant Joan de Reus
Plaça vinculada: Cap de servei de cirurgia
Tribunal:
-President: Dr. Cristóbal Pera, catedràtic d'universitat, Universitat de Barcelona
-Secretari: Dr. Luis Luengo Rodríguez de Ledesma, titular d'universitat, Universitat
Rovira i Virgili.
-President suplent: Dr. Sánchez Lloret, catedràtic d'universitat, Universitat de
Barcelona
-Secretari suplent: Dr. Xavier Piulachs, titular d'universitat, Universitat de
Barcelona.
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Vocals representants de l'Hospital Sant Joan de Reus:
Titulars:
Dr. Manuel Trias i Folch, titular d'universitat, Universitat de Barcelona.
Dr. Xavier Rius Coronado, catedràtic d'universitat, Universitat Autònoma de
Barcelona.
Suplents:
Dr. Jordi Piulachs i Clapera, titular d'universitat, Universitat de Barcelona,
Dr. Vicenç Artigas i Raventós, titular d'universitat, Universitat Autònoma de
Barcelona.

Acord 1/34,de 21 de març de 1994, pel qual s'aprova atorgar la plaça d'associat
tipus B, àrea de coneixement d'Història Contemporània, d'aquesta Universitat al
Sr. Josep Sánchez Cervelló.

Vist que, en data 3 de novembre de 1993, el Sr. Josep Sánchez Cervelló va presentar
una impugnació a l'actuació de la Comissió J£specífica per a la plaça d'associat tipus
B, àrea de coneixement Història Contemporània, de la Universitat Rovira i Virgili,

Vist l'acord d'aquesta Comissió Gestora de 14 de febrer de 1994, pel qual:

a) S'anul.lava l'actuació de la Comissió Específica
b) Es conservaven les actes de convocatòria de la plaça esmentada i d'admissió de
candidats
c) Es nomenava una nova comissió específica amb una composició singular,

Vist l'acord de la Comissió Gestora de 7 de març de 1994, que modifica en part la
composició de la Comissió Específica a què fa referència el punt anterior,

Vista l'acta de la Comissió Específica de composició singular a què fan referència
els dos punts anteriors, que estableix, per unanimitat, un ordre de prelació dels
candidats en el qual el Sr. Josep Sánchez Cervelló figura en primer lloc,

En ús de les competències que li confereix el Decret 303/1993, de 9 de desembre,
aquesta Comissió Gestora ACORDA:

Atorgar la plaça d'associat tipus B, àrea de coneixement d'l Ustòria Contemporània,
d'aquesta Universitat al Sr. Josep Sánchez Cervelló.
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ASSUMPTES DE TRÀMIT

ATI/33 aprovar la modificació de la taula d'adaptacions al nou Pla d'estudis de
l'Escola dÊnologia

PLANOU (1993) Cr
d

PLA VELL (1988) Cr
d

1r curs

Biologia
Química
Matemàtiques
Microbiologia
Estadística i Mètodes Numèrics

Bioquímica
Química Analítica
Enologia Bàsica

7,5
7,5
6
6
6

6
6
3

Biologia Vegetal
Química General
Matemàtiques
Microbiologia
Estadística i Mètodes
Numèrics
Bioquímica
Química Analítica
Tecnologia Enològica

9

14
7
9
7

9
9

16

2n. curs

Anàlisi i Control Microbiologie

Anàlisi i Control Químic

Composició i Evolució del Vi

Viticultura General

Transformació del Raïm en Vi
(I)
Transformació del Raïm en Vi
(II)
Ecologia de la Vinya

Anàlisi Sensorial
Treball i Tractament del Vi
Pràctiques d'Enologia

4,5

9

4,5

6

3
7,5

3

3
4,5
6

Bioquímica i Microbiologia
Enològiques
Anàlisi i Control
Microbiologie
Anàlisi i Control Químic (I)
Anàlisi i Control Químic (II)
Química General
Química Enològica
Viticultura General
Ampelografia
Bioquímica i Microbiologia
Enològiques
Tecnologia Enològica

Edafologia
Climatologia i Metereologia
Anàlisi Sensorial (I)
Tecnologia Enològica

13
3

7
3
14
4
3
3
13
16

3
3
4
16
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3r curs

Productes de la Vinya i del Vi

Enginyeria Enològica
Cultiu de la Vinya
Pràctiques de Viticultura
Patologia i Tractaments
Economia (I)

Vinya i Vi a l'Entorn Humà
Economia Vitivinícola
Legislació Vitivinícola
Treball Final de Carrera

3

3
4,5
7,5
3

4,5

1,5
3
3
12

Productes i Subproductes

Vinya i Vi
Enginyeria Enològica
Tècniques Vitícoles
Mecanització en Viticultura
Patologia i Zoologia Vitícoles
Organització Empresarial
Tècniques de Mercat
Vinya i Vi a l'Entorn Humà
Economia Vitivinícola
Legislació Vitícola-Enològica
Estada en Pràctiques

5

6
10
4
4
3
3
1
3
3

35

Acord 1/35, de 26 d'abril de 1994, pel qual s'aprova la Normativa d'accés al
segon cicle de la llicenciatura en Antropologia Social i Cultural de la Universitat
Rovira i Virgili.

NORMATIVA D'ACCÉS AL SEGON CICLE
DE LA LLICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA

SOCIAL I CULTURAL
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

1. L'accés a la llicenciatura de segon cicle en Antropologia Social i Cultural està
condicionat pel nombre de places que fixi la Comissió Gestora amb el vist-i-plau del
Consell interuniversitari de Catalunya.

2. Si la demanda de places excedeix la capacitat abans esmentada, la Universitat
ordenarà les sol.licituts d'acord amb els criteris i proves que es descriuen a
continuació.

a) Expedient acadèmic (5 punts)

Per l'atribució dels punts es prendrà en consideració la nota
mitjana de l'expedient corresponent als estudis que donen l'accés a
la llicenciatura (1), d'acord amb el programa següent.

- 5 punts: mitjana superior a 8
- 4 punts: mitjana entre 7i 7,99
- 3 punts: mitjana entre 6 i 6,99
- 2 punts: mitjana entre 5,5 i 5,99
- 1 punts: mitjana.entre 5 i 4,49
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b) Coneixement d'idiomes (2 punts)

Consistirà a fer una traducció al català o castellà de textos escrits
en anglès, francès, alemany o italià (a elecció de cada candidat/a)
que tinguin un contingut antropològic. No caldrà que facin aquesta
prova els alumnes que puguin acreditar haver cursat un mínim de
tres anys en escoles d'idiomes oficials o de reconegut prestigi
(Escola Oficial d'Idiomes, Escola d'Idiomes Moderns, Institut
Francès, Institut d'Estudis Nord-americans, Institut Britànic, etc.)

(1) Per elaborar la mitjana de l'expedient es comptabilitzaran les qualificacions
obtingudes i es dividiran pel nombre de convocatòries utilitzades. El valor numèric
atorgat a les qualificacions serà el següent:

Matrícula d'honor: 10
Excel·lent: 9
Notable: 7,5
Aprovat: 5,5

c) Coneixements previs d'antropologia social (3 punts)
Es reconeixerà un màxim de 3 punts als alumnes que hagin cursat
prèviament alguna assignatura d'antropologia social de forma
reglada (en llicenciatures o diplomatures, en estudis de tercer cicle,
o en cursos organitzats per institucions científiques d'antropologia
social). En l'atribució d'aquests punts es tindrà en consideració:

- 3 punts: assignatures que sumin més de 13

crèdits (o durada equivalent).

- 2 punts: assignatures que sumin entre 7 i 12

crèdits (o durada equivalent).

-1 punt: assignatures de 6 crèdits (o durada

equivalent).
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3. Les sol·licituds es classifiquen i s'ordenen per ordre decreixent de puntuació fins a
completar la respectiva quota. Si es produeix igualtat en la puntuació obtinguda
aplicant aquests criteris, caldrà atendre la mitjana obtinguda directament de
l'expedient acadèmic.

4. Tots els sol·licitants han de realitzar les proves i entrevistes corresponents en el
període establert amb caràcter general. La realització de l'entrevista és de caire
optatiu, però caldrà sol.licitar-la en el moment de fer la preinscripció. Els alumnes
que estiguin pendents de l'aprovació d'assignatures en la convocatòria de setembre,
faran les proves condicionalment a l'obtenció dels requisits acadèmics corresponents.

Acord 2/35, de 26 d'abril de 1994, pel qual s'aprova la Normativa de
creació de beques Universitat Rovira i Virgili per a la formació de professorat.

BEQUES UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A L A
FORMACIÓ DE PROFESSORAT

La Universitat Rovira i Virgili, com a universitat de recent creació, està posant en
marxa un conjunt important de nous ensenyaments i ha endegat la reforma de tots
els seus plans d'estudis. Això comporta necessitats importants de professors, que en
no existir una carrera docent establerta s'han de formar com a docents ocupant places
dissenyades per a altres funcions. El MEC i la DGR convoquen regularment beques
per a la formació de personal que no cobreixen ni molt menys les necessitats de la
universitat.

És per aquest motiu que la Comissió Gestora, en sessió del 26 d'abril, ha acordat la
creació de beques Universitat Rovira i Virgili d'acord amb la normativa següent:

1. A càrrec del pressupost corresponent a places vacants de la plantilla de cada
departament, es poden crear beques de formació de professorat. Cada departament
proposarà, abans del mes de juny, les places que no vol cobrir i les que,
provisionalment, vol que siguin ocupades per becaris.

2. Els becaris ho seran de recerca. La seva principal obligació és la realització d'una
tesi doctoral a la URV. Tanmateix, el Consell de Departament els podrà assignar
una col·laboració en tasques docents mai superior a 9 crèdits/curs.

3. Les beques seran convocades a concurs públic per la Universitat Rovira i Virgili,
repartides per departaments.
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4. El departament farà l'assignació de becaris, per acord del seu Consell, utilitzant
com a criteri prioritari l'expedient dels sol·licitants.

5. La renovació de les beques es farà anualment per acord del Consell de Departament
per un màxim de tres renovacions. La cancel·lació d'una o més beques per part del
Departament permetrà revertir a les places vacants corresponents els recursos
utilitzats en la generació de les beques.

6. L'assignació mensual als becaris tindrà un import equivalent a un 95% del que
anualment fixi el MEC per a les beques de formació de professorat.

7. La Universitat Rovira i Virgili contractarà una pòlissa d'assegurança per cobrir les
despeses d'accident, malaltia i responsabilitat dels becaris a càrrec del pressupost
dels departaments que optin per crear aquestes beques.

8. Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquesta normativa serà resolt per la
Subcomissió de Personal de la Comissió Gestora.

Acord 3/35, de 26 d'abril de 1994, pel qual s'aprova la disstribució de les
quinze beques de col·laboració per al curs 1994-95

- 3 beques: Departaments de Pedagogia i Psicologia

- 5 beques: Departaments d'Història i Geografia, d'Antropologia Social i

Filosofia, de Filologies Romàniques, de Filologia Anglo-germànica i

Filologia Catalana

- 4 beques: Departaments de Química, Bioquímica i Biotecnologia i

Enginyeria Química

- 3 beques: Departaments de Medicina i Cirurgia i Ciències Mèdiques

Bàsiques

Acord 4/35, de 26 d'abril de 1994, pel qual s'aproven les modificacions
del pressupost 1993 de la Universität Rovira i Virgili, que figuren com a annex.
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ĵ »Ói9Q<Sc5jgtrtC
*»»^e«r»nA3ñM*w"iAu

MrfKnAinsM<t
Z. I,~i>oat«jrojti_Mti
rM^eo g5s/»K *«3s »x<

—OEftisãsãAãÍM]v>wv*M -no» «.T

^,-T ^
*3)iOit9«ãML
Ljisì'Afis p«.r

—,.. J.Í J ííijí r**« .«'i
**^**CV>»TiJ»311>U,Htei[

"UMÛf7<VjCi*>C

*^"__^ " ; ,_P*< >ca->»^<V«Cfc3T-ji>ôòn



1 ) TRRNSFERENCIES DE L'ESTRI

1.1) Subvenció del 'Ministerio de Educación y Ciencia' corresponent a la
participació en els campionats d'Espanya en les modalitats d'escacs i tennis.

Dotació: 214.776 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol II
Centre de Cost: Servei d'Esports

2.2} Subvenció del 'Ministerio de Educación y Ciència' corresponent a la
participació en els campionats d'Espanya en les modalitats d'atletisme, judo i
tir.

Dotació: 297.144 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol II
Centre de cost: Servei d'Esports.

2.3) Subvenció del 'Ministerio de Educación y Ciència' corresponent a la
praticipació en els campionats d'Espanya en les modalitats de badminton .
squash i tennis taula.

Dotació: 76.272 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol II
Centre de Cost: Servei d'Esports.

2) TRRNSFERENCIES CORRENTS GENERRLITRT

2.1) Ajut concedit, per a la realització del congrés o simposi 'Lluís Vives i els
Seu Temps'.Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Dotació: 190.000 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol II
Centre de cost: Departament de Història i Geografia
Responsable: Dr. Josep M Sabaté i Bosch
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3) SUBUENCIONS ENTITRTS PRJURDES

3.1) Ajut de l'hospital Sant Joan de Reus per a la biblioteca de la Facultat de
Medicina de Reus.

Dotació: 5.000.000 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol VI
Centre de Cost: Servei de Biblioteca

4) RLTRES TRRNSFERENCIES

4.1) Concessió de recursos per a la cobertura de places de personal tècnic
altament qualificat als departaments, instituts i serveis cientifico-tècnics de les
universitats públiques catalanes.

Dotació: 3.500.000 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol I
Centre de cost: Departament de Química
Candidat: Dr.Carlos Ortiz Alba

4.2) Ajut per a l'aplicació i el desenvolupament del programa APQUA.
Departament de Medi Ambient.

Dotació: 3.000.000 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol VI
Centre de Cost: Departament d'Enginyeria Química

4.3) Ajut pel desenvolupament de l'activitat: Campionat de Catalunya
Universitari

Dotació: 515.017 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol II
Centre de Cost: Servei d'Esports

4.4) Ajut institucional del Departament de Bipquímica i Biotecnologia de la
beca CIRIT predoctoral per a la formació de personal investigador en l'àrea
de Química fina. Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Dotació: 200.000 PTA
Aplicació pressupostària: Capítol VI
Centre de cost: Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Becari: Josep Antoni Baiget.

132



4.5) Ajut per subvencionar les dotacions complementàries de becaris FPI
(ajuda institucional, tases acadèmiques i estancies breus en l'estranger.
(Ministerio de Eduación y Ciencia).

Dotació: 4.397.712 PTA
Aplicació pressupostària: CapilolVl
Centre de cost: Serveis Centrals

Acord S/35, de 26 d'abril de 1994, pel qual s'aprova la convocatòria de
concurs oposició de l'escala subalterna de la universitat Rovira i Virgili.

Acord 6/35, de 26 d'abril de 1994, pel qual s'aprova el límit de capacitat
dels ensenyaments per a cada centre.

I.TMTT PE CAPACITAT DELS ENSENYAMENTS PKR CKNTRES

Ensenyament

Química
Bioquímica
Filologia anglesa
Hlología catalana
filologia espanyola
Història
Geografia
Antropologia .Social i Cultural

Medicina
fisioterapia
Enginyeria T. Informàtica Gestió
Enginyeria . Informàtica Sistemes
bnginyeria . Electrònica industrial
Enginyeria T. Elèctrica
bnginyena . Química
bnginyeria . Industries Agra. Almi
enginyeria Química
Pedagogia
Psicologia
Mestre bspecialista bd. Inlantil
Mestre bspecialista bd. Primària
Mestre bspecialista Ed. Fisica
Mestre Especialista Ed. Musical
Mestre Especialista Ed. bspeciaï

Uret
Relacions Laborals

Ciències bmpresarials
Administració i Direcció d'tmpreses
Infermeria

Infermeria-! ortosa
1 reball Social

TOTAL

capacitat
93-94
150

/5
60
40
110
40
40

108
50

140
14U
12U
60
60

100

50
100
40
40
40
20
20

125
350

350
125

75

50

130

2808

AUGMENT
94-95

35

15

10

20*

40

20
20

20
1X0

capacitat
94-95
150
35
yo
60
40
110
50
40

108
/ü

140
140
120
60
60
40
100

50
100
40
40
40
40
40

125
350

350
125

75

50

150

2SÍ88
^^•••MMM^^^^^MHMHi^^^^MMH^^^^^MMI^^^^^^MVH^^^^MHMM^^^^HP^l^^^HMMM^M

* Pendent que s'autoritzi l'increment de dotació pressupostària per a
desdoblareis grups de pràctiques clíniques.
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Acord 7/35, de 26 d'abril de 1994, pel qual, atesa la problemàtica de
l'última convocatòria de beques FPI, s'acorda presentar al Ministeri d'Educació i
Ciència per a la propera convocatòria de beques FPI, com a àrees prioritàries de la
Universitat Rovira i Virgili, totes les àrees de coneixement d'aquesta Universitat.

Acord 8/35, de 26 d'abril de 1994, pel qual, d'acord amb les bases de la
convocatòria d'infraestructura de la Direcció General de Recerca, s'aprova que la
priorització sigui ratificada per la Comissió Gestora. Per realitzar aquesta priorització
es tindran en compte els criteris següents: grups de nova implantació, grups
consolidats i material obsolet. La priorització serà feta per una Comissió Tècnica,
formada per representants de la Comissió de Recerca, d'¿ñire les àrees de Ciències,
Enginyeria, Educació i Psicologia, Humanitats, Empresarials i Jurídiques.

Acord 9/35 de 26 d'abril de 1994, pel qual s'aprova, a proposta del
Departament de Química, que el Dr. Roberto Dovesi, professor de la Universitat de
Torino, ocupi el lloc del professor Paul Bogus en la càtedra en Ciència i Tecnologia
subvencionada per Caixa Tarragona, atès que aquest últim ha declinat la invitació.

La Comissió Gestora aprova, també, la distribució dels diners disponibles, a càrrec
d'aquesta càtedra, de lafomw següent:

- Un 10% dels diners totals aniran destinats a sufragar despeses generades als
departaments per l'estada dels professors invitats. Aquest diners es repartiran a parts
iguals entre els tres grups de recerca que acolliran els professors estrangers.

- El 90% restant es divideix entre 11 mesos: cinc mesos van destinats al Dr. Yoram
Cohen, quatre al Dr. Jure Zupan i dos al Dr. Roberto Dovesi.
Aquesta distribució resta pendent de la negociació per part de la Comissió Mixta
formada en virtut del conveni entre Caixa Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili.

Acord 10/35, de 26 d'abril de 1994, pel qual s'aprova informar
favorablement sobre la sol.licitud de canvi d'àrea de coneixement del Dr. Albert
Coronas i Salcedo de l'àrea de Física Aplicada a l'àrea de Màquines i Motors
Tèrmics.

Acord 1/36, de 4 de maig de 1994, pel qual s'aprova la Normativa
d'ordenació acadèmica 1994-95.

8. NORMATIVA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA

La Normativa d'ordenació acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili estableix:

Ir Les normes d'organització i competències docents dels òrgans de la
Universitat Rovira i Virgili

2n El pla d'organització acadèmica.
3r El règim de dedicació del personal docent
4t El seguiment i control de l'activitat del personal docent
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TÍTOL I - ORGANITZACIÓ T COMPETENCIES DOCENTS DELS
ÒRGANS DE LA UNIVERSITAT

Article 1

Els òrgans amb competències docents de la Universitat Rovira i Virgili són els
següents:

Òrgans col·legiats: Òrgans unipersonals:
- Comissió Gestora -Vice-rector de Centres i Departaments
- Sots-comissió Acadèmica - Vice-rector de Docència
- Junta de Centre - Degà/Director de centre o Vice-degà/Vice-director

décentre
- Consell de Departament - Director de departament

Article 2

Són competències de la Comissió Gestora:
a/ Coordinar l'organització anyal/quadrimestral dels diferents ensenyaments
b/ Supervisar el funcionament general dels ensenyaments i l'activitat del

professorat
c/ Aprovar l'ordenació acadèmica dels diferents ensenyaments i departaments
d/ Resoldre els conflictes que puguin sorgir en l'elaboració de l'ordenació

acadèmica entre ensenyaments de primer i segon cicle, i de tercer cicle, i
també entre centres i departaments

e/ Fixar el règim de dedicació del personal docent i el procediment de seguiment
i control de la seva activitat, dins del marc de la Llei de la funció pública i la
Llei de reforma universitària,

f/ Determinar les condicions d'infraestructura en què s'han de desenvolupar els
ensenyaments.

Article 3

Són competències dels centres:
a/ Organitzar els ensenyaments de primer i/o segon cicle que tinguin vinculats, i

fer un seguiment i control de la docència,
b/ Assignar als departaments la càrrega docent que els correspongui i comprovar

que la docència de tercer cicle no es cobreix, en cap cas, a costa de la de
primer i segon cicle dels seus ensenyaments.

cl Garantir la coherència i la interrelació de les matèries de cada ensenyament en
el marc dels plans d'estudis.

d/ Elaborar l'organització acadèmica dels ensenyament > que tenen vinculats,
e/ Resoldre les sol·licituds de convalidado d'estudis, ¡'adaptació d'estudis i el

reconeixement de crèdits de Ir i 2n cicle,
f/ Totes les altres que la Comissió Gestora els encomani.
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Artide 4

1/ Per dur a terme les seves tasques, les juntes de centre han constituït comissions
acadèmiques delegades.

2/ Cada comissió acadèmica serà presidida pel degà/director o vice-degà/vice-
director en qui delegui.

3/ Les comissions acadèmiques estan formades pen
a/ Una representació del professorat dels departaments que tenen encomanada

docència als ensenyaments que en depenen. Hi ha, com a mínim, un
professor de cada departament que té encomanada un mínim d'un 15% de la
docència en els ensenyaments que en depenen.

b/ Una representació dels estudiants matriculats a cada ensenyament, en
nombre mínim d'un terç del total de membres de la comissió acadèmica,

c/ El cap de la secretaria del centre.

Article 5

Són competències dels departaments:
a/ Organitzar i impartir la docència de primer i segon cicle assignada
b/ Organitzar i impartir els programes de doctorat
c/ Fer el seguiment i control corresponents a la docència de doctorat
d/ Elaborar la memòria final del departament.
e/ Establir els programes de les assignatures.

TÍTOL II- PLA D'ORGANITZACIÓ ACADÈMICA

Article 6

Correspon a la Comissió Gestora l'aprovació de l'organització acadèmica de la
Universitat, composta per l'organització acadèmica dels ensenyaments i la memòria
docent dels departaments. Correspon als centres i departaments elaborar-les. El
seguiment global correspon al vice-rector de Docència, el qual informarà
preceptivament la Comissió Gestora sobre el seu desenvolupament almenys dues
vegades durant el curs acadèmic. L'organització acadèmica aprovada per la Comissió
Gestora serà un document públic, de compliment obligat i indefugible. El
procediment i calendari d'elaboració del pla consta en l'annex 1.

Article 7

Les comissions acadèmiques dels centres elaboraran l'organització acadèmica de cada
ensenyament, que tindran la forma clàssica d'horari amb informació sobre
cursos/quadrimestres, grups, hores teòriques i hores pràctiques, aules, assignatures i
llengua en la qual s'imparteix. Prèviament hauran acordat:
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a/ Els grups necessaris per a la impartido de les diferents assignatures, d'acord
amb les disponibilitats d'espai i de personal docent i seguint les directrius
marcades per la Comissió Gestora

b/ La distribució dels espais en forma d'aularis
c/ A ITiora de configurar els horaris, s'haurà de tenir en compte, necessàriament,

que siguin coherents des del punt de vista dels alumnes, procurant que siguin
el més compactes possibles. També hauran de facilitar l'aprofitament de
recursos de professorat. S'haurà de tenir en compte que la banda horària
disponible és des de les 8 h fins a les 21 h, i que no hi pot haver classes que
fraccionin la unitat de l'hora. Les assignatures que tinguin un horari setmanal
superior a tres hores hauran d'impartir-se, com a mínim, en tres dies a la
setmana. L'organització acadèmica elaborada per les diferents comissions
acadèmiques serà aprovada per la junta de centre i l'haurà de ratificar la sots-
comissió acadèmica, delegada de la Comissió Gestora.

Article 8

Com a criteri general, a part de les modificacions posteriors que la Comissió Gestora
pugui establir, per definir els grups se seguirà el criteri següent:

Teoria de primer i segon cicle: 100 alumnes
Problemes, seminaris o pràctiques (no de les especificades a l'apartat
següent): 50 alumnes
Pràctiques de laboratori, de camp d'hospital o practicum: 20 alumnes
La divisió en més d'un grup es farà quan s'ultrapassi en un 25% el nombre
abans fixat

S'entén per problemes o pràctiques les aplicacions pràctiques que es fan sobre paper,
ordinador, suport magnètic, àudio-visuals, etc. sota la supervisió directa d'un
professor.

S'entén per pràctiques de laboratori o de camp aquelles que suposin la manipulació de
materials per part dels alumnes, sota la supervisió directa d'un professor.

Article 9

El seguiment global de l'organització acadèmica de cada ensenyament correspon
bàsicament al degà/director, o vice-degà/ vice-director en qui delegui, que serà
responsable de desenvolupar-lo, de garantir l'atenció adequada als estudiants i
d'intervenir en casos d'incompliment manifest, d'acord amb el procediment que
estableixi la Comissió Gestora.
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Article 10

Correspon als departaments aportar els recursos de personal docent amb què compten
i organitzar els cursos de doctorat que hagin estat autoritzats per la Comissió
Gestora. Les obligacions docents que les comissions acadèmiques els assignin, a la
vista de la força docent que els correspongui, constituiran la seva carrega docent
obligada, la qual serà responsabilitat col·lectiva del departament. El consell del
departament distribuirà aquesta càrrega docent entre els seus membres d'acord amb el
règim de dedicació i amb l'àrea de coneixement de cadascun.

En cap cas podran reduir-se les hores lectives per assignatura atribuïdes pel pla
d'estudis. Altrament, en casos de manca de força docent, les assignatures optatives
que el curs anterior hagin tingut menys de 10 alumnes es passaran a assignatures
bianuals.

El departament elaborarà una fitxa docent per professor, on s'inclouran les
assignatures que imparteix, per períodes (quadrimestres, mesos, setmanes) i tipus
(teòrics, pràctics, problemes...), així com les hores que dedica a atenció d'alumnes i
permanència, del Ir i 2n cicle i del doctorat, amb una memòria breu de les possibles
reduccions de docència dels professors. El consell de departament, en sessió plenària,
ho aprovarà.

Article 11

La responsabilitat del seguiment de la docència, atenció d'alumnes i permanència del
departament correspon bàsicament al director del departament, que vetllarà pel
compliment general del seu personal i per garantir la docència i l'atenció als alumnes
en casos d'absència, de permisos o de vacants, posant en joc tots els recursos de
personal del departament. No es poden recuperar hores de docència en altres horaris.
En tot cas, quan la docència quedi descoberta temporalment per malaltia o una altra
circumstància imprevisible, serà coberta preferentment per aquells professors de l'àrea
de coneixement corresponent que gaudeixin de reducció docent no regulada.

Article 12

En els plans d'estudis antics el consell de departament podrà sol·licitar la impartido
de cursos intensius a la comissió acadèmica corresponent, la qual, i a la vista de les
possibilitats d'horaris i aularis, acceptarà o desestimarà la petició. En els nous plans
d'estudis no es permet la impartido de cursos intensius. El consell de departament
també està facultat per assignar a un o més dels seus membres una tasca
especialment dedicada a l'estudi o a la recerca, amb reducció de la docència o
permisos, sempre que garanteixi, sense suports addicionals tíe professorat, la càrrega
docent atribuïda per la comissió acadèmica i sigui quin sigui el nombre d'hores que
correspongui a cada professor.
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Artide 13

Per a les assignatures dels plans d'estudis antics corresponents a cursos ja extingits,
els centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar una
programació on constin d'una manera expressa, com a mínim, les dades següents:
a/ El programa i activitats de cadascuna de les asignatures.
b/ El professor encarregat de la tutoria dels alumnes i responsable de la

realització i qualificació dels exàmens. Es procurarà que coincideixi amb
l'últim professor que va impartir l'assignatura quan estava activada,

c/ L'horari durant el qual es podrà antendre els alumnes.

TÍTOL ITT-RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PERSONAL DOCENT

Article 14

L'activitat docent del professorat en relació amb la normativa d'ordenació acadèmica
comprèn tres apartats:

a/ Hores de docència

Depenen de la categoria i dedicació de cada professor:

1/ Professorat amb dedicació a temps complet
8 hores lectives setmanals per als professors amb plena capacitat docent i

investigadora.
12 hores lectives setmanals per als professors amb plena capacitat docent. El
consell del departament, en funció de les seves necessitats de recerca, podrà
acordar la dedicació horària fins a 8 hores. Aquestes dedicacions no tindran cap
efecte en el còmput de les plantilles docents del departament.

2/ Professorat amb dedicació a temps parcial
6 hores lectives setmanals per al professorat ordinari de facultat o d'escola
universitària i interí.
6 hores lectives setmanals per al professorat associat tipus B.
3 hores lectives setmanals per al professorat associat tipus A.

3/ Ajudant
Com a màxim 8 hores lectives setmanals amb caràcter de col·laboració
docent. S'hi haurà de fer constar el professor que és responsable de la docència
teòrica en què col·labora.

4/ EÊGHÍ
Pot realitzar una col·laboració docent d'acord amb les especificacions de la
beca. S'hi haurà de fer constar el professor que és responsable de la docència
teòrica en què col·labora.
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Les hores lectives de classes de tipus teòric i les de tipus pràctic (problemes,
pràctiques o pràctiques de laboratori), de primer, segon i tercer cicle, tindran la
mateixa consideració a efecte comptable.

L'activitat dels professors responsables de la programació de les assignatures dels
plans d'estudi antics, corresponents a cursos ja extingits, podrà constar en el POA
fins a un 20% de la docència oficial assignada a l'assignatura, comptabilitzant-se un
sol grup.

Els professorat que ocupi càrrecs unipersonals de govern podrà gaudir d'una reducció
en la seva dedicació docent sempre que el departament tingui força docent suficient o
la Sots-comissió de Personal autoritzi la contractació d'un associat substitut.

La reducció correspon en hores lectives a:

Rector Universitat 8
Vice-rectors i secretari general Universitat 6
Degans i directors de centres 4
Vice-degans i vice-directors de centres 4
Directors de departament 4
Secretaris de centre o departament 2

b/ Hores d'atenció a l'alumnat

El professorat dedicarà tantes hores a l'alumnat (assistència, tutories, etc.) a la
setmana com hores lectives li corresponguin. Aquestes hores s'ajustaran a les
característiques d'horari i dels grups (matí o tarda). Durant les hores d'atenció haurà
de ser al seu departament.

c/ Hores de permanència

1/ Per al professorat associat tipus A o B, corresponen a les hores lectives més
les hores d'atenció als alumnes, i representen 6 o 12 hores setmanals
respectivament.

2/ Per al professorat ordinari i interí, corresponen a les hores lecü'ves, més les
hores d'atenció als alumnes, més la resta d'hores fins a un total de 20 a la
setmana per als que tinguin dedicació a temps parcial i 37,5 a la setmana per
als que la tinguin a temps complet.

Per al professorat dels cossos docents universitaris a temps parcial, es respectarà la
seva compatibilitat per a l'assignació d'hores lectives, però per al professorat a temps
complet el consell de departament podrà assignar qualsevol assignatura de la seva
àrea de coneixement i en qualsevol horari.
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Els requisits de permanència exigeixen que el professorat ordinari i interí estigui
durant les 20 o 37,5 hores setmanals corresponents (temps parcial o temps complet)
al centre o departament on està vinculat. Podrà absentar-se'n per causa justificada
relacionada amb la seva tasca docent o investigadora, però sempre amb coneixement
del director del departament i sent localitzable. El director del departament serà el
responsable directe del control de les hores de permanència del professorat.

La permanència del professorat vindrà marcada pel que determinin les normes de la
funció pública. A efectes administratius, cal que el professorat sigui localitzable
durant els mesos de juliol o agost.

TÍTOL IV - SEGUIMENT I CONTROL DE L'ACTIVITAT DEL
PERSONAL DOCENT

Article 15

El seguiment i control de l'activitat del personal docent serà responsabilitat de
diverses instàncies, cadascuna en el grau que li pertoqui.

1/ Seguiment de l'ordenació acadèmica del departament

Correspon bàsicament al director del departament, el qual s'encarregarà de dirigir
i coordinar l'activitat docent del departament. En aquest sentit, serà responsable:
a/ del compliment general del seu personal, tant pel que fa a la docència

pròpiament dita com pel que fa a l'atenció de l'alumnat i la permanència del
professorat;

b/ de garantir la docència en casos d'absències curtes justificades i anunciades
prèviament, i de fer-ho posant en joc els recursos de personal del
departament, i

c/ de garantir la docència en casos de permisos concedits amb l'autorització del
departament.

Si el cap del departament té coneixement d'algun incompliment de l'ordenació
acadèmica per part d'algun membre del personal acadèmic del seu departament,
se seguiran els passos següents:
a/ El director de departament es dirigirà a qui realitzi l'incompliment per tal

d'intentar resoldre el problema,
b/ Si no s'obté cap solució positiva al problema plantejat, el director de

departament ho comunicarà per escrit al degà o director o persona en qui
delegui. Ambdós, en reunió conjunta, determinaran com procedir per
resoldre el problema plantejat,

c/ Si el problema no queda resolt, el director de departament i el degà o
director, després de reunir-se, trametran un escrit dirigit al vice-rector de
Docència a fi que n'iniciï el tràmit disciplinari, si entén que convé.
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2/ Seguiment de l'ordenació acadèmica de l'ensenyament

Correspondrà al degà/director, o vice-degà/vice-director en qui delegui, el qual
serà responsable:
a/ del desenvolupament previst de l'organització acadèmica de l'ensenyament

corresponent,
b/ de garantir l'atenció adequada a l'alumnat, tant pel que fa a les classes com

pel que fa a les hores de consulta, i
c/ d'intervenir en casos d'incompliment manifest, i també en casos d'abandó de

la docència amb autorització o sense.

Si el degà/director, o vice-degà/vice-director en qui delegui, té coneixement d'algun
incompliment en matèria docent per part de personal acadèmic del seu ensenyament,
procedirà a comunicar per escrit al cap del departament corresponent l'incompliment
observat, per tal que aquest prengui les mesures corresponents per resoldre el
problema tal com s'ha descrit a l'apartat anterior.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera: En el curs 1994-95 la distribució d'ensenyaments per edificis és la
següent:

- Facultat de Lletres: Plaça Imperial Tàrraco, 1
ensenyament Geografia
ensenyament Història
ensenyament Antropologia Social i Cultural
ensenyament Filologia Anglesa
ensenyament Filologia Catalana
ensenyament Filologia Hispànica

- Facultat de Química: Plaça Imperial Tàrraco, 1
ensenyament Química

- Facultat de C. de l'Educació i Psicologia: Ctra. de Valls, s/n
ensenyament Pedagogia
ensenyament Psicologia
ensenyament Mestre

- Facultat de C. Jurídiques: Plaça Pallol, 3
ensenyament de Dret

Avinguda de Roma, 17
ensenyament Relacions Laborals
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- ETSE: Complex Educatiu, Autovia Salou
ensenyament Enginyeria Química
ensenyament ET Informàtica de Sistemes
ensenyament ET Informàtica de Gestió
ensenyament ET Electrònica Industrial
ensenyament ET Electricitat
ensenyament ET Química Industrial
ensenyament ET Ind. Agràries i Alimentaries Ramón y Cajal s/n

- Facultat de C. Econ. i Empresarials: Passeig Misericòrdia, s/n (REUS)
ensenyament Adm. i Dir. d'Empreses
ensenyament C. Empresarials

- Facultat de Medicina i C. de la Salut: Sant Llorenç, 21 (REUS)
ensenyament Medicina
ensenyament Fisioteràpia

- EU d'Infermeria: Dr. Mallafré Guasch, 4
ensenyament Infermeria

- Escola d'Enologia: Ramón y Cajal, s/n
ensenyament Enologia

Segona: A començament del curs 1994-95 les comissions acadèmiques delegades
de les juntes de centre són:

Facultat de Lletres
- Comissió Acadèmica dels ensenyaments de Geografia i Història
- Comissió Acadèmica dels ensenyaments de Filologia

Facultat de Química
- Comissió Acadèmica de l'ensenyament de Química

Facultat de C. de l'Educació i Psicologia
- Comissió Acadèmica de l'ensenyament de C. de l'Educació i Filosofia
- Comissió Acadèmica de l'ensenyament de Psicologia
- Comissió Acadèmica de l'ensenyament de Mestres

Facultat de C. Jurídiques
- Comissió Acadèmica de l'ensenyament de Dret
- Comissió Acadèmica de l'ensenyament de Relacions Laborals

ETSE
- Comissió Acadèmica dels ensenyaments de l'ETSE

Facultat de C. Econòmiques i Empresarials
- Comissió Acadèmica dels ensenyaments de C. Empresarials i d'Administració i Direcció d'Empreses

Facultat de Medicina i C. de la Salut
- Comissió Acadèmica dels ensenyaments de Medicina i Fisioteràpia

Escola Universitària d'Infermeria
- Comissió Acadèmica de l'ensenyament d'Infcrmeria

Escola d'Enologia
- Comissió Acadèmica de l'ensenyament d'Enologia

La guia de cada centre especificarà la composició de les comisions acadèmiques
respectives.

143



Tercera: El calendari escolar per al curs 1994-95 és el següent:

Plans nous
Primer quadrimestre 26-09-94 fins al 28-01-95
Exàmens Ir quadrimestre 30-01-95 fins al 18-02-95
Segon quadrimestre 27-02-95 fins al 17-06-95
Exàmens 2n quadrimestre 19-06-95 fins al 08-07-95
Exàmens de setembre 28-08-95 fins al 16-09-95

Plans vells
Inici del curs 26-09-94
Exàmens parcials 30-01 -95 fins al 18-02-95
Final de classes 10-06-95
Exàmens finals 19-06-95 fins al 08-07-95
Exàmens de setembre 28-08-95 fins al 16-09-95

Doctorat
Inici del curs 02-11-94
Final del curs 15-09-95

Els períodes indicats són inclosos els d'exàmens a tots els efectes lectius. Els centres
podran proposar modificacions raonades al calendari general.

ANNEX I

El procediment i calendari d'elahoració del pla d'organització
acadèmica és el següent:

El vice-rector de Docència, a través del Servei de Gestió Acadèmica, demanarà als
centres l'activació d'assignatures i els horaris per al curs 1994-95. Aquests, a través
de les seves comissions acadèmiques, fixaran les assignatures a activar, el nombre de
grups i els departaments que han d'aportar els recursos de personal docent, així com
els quadres horaris teòrics i pràctics a seguir durant el Ir i 2n quadrimestre i els
corresponents aularis. Cada junta de centre aprovarà l'organització acadèmica
proposada per les seves comissions acadèmiques, que serà tramesa al vice-rector de
Docència.

Una vegada aprovat per sots-comissió acadèmica, delegada de la Comissió Gestora,
serà comunicat al centre. Al mateix temps es demanarà als departaments el nom del/s
professor/s que impartirà/an l'assignatura i la llengua en què ho farà/an. En el cas que
sigui més d'un, s'haurà d'indicar el/s responsable/s de l'assignatura, que serà/an el/s
que signarà/an l'acta. Els departaments comunicaran directament als centres aquestes
dades, i els trametran també els programes de les assignatures. Al mateix temps, els
departaments trametran al vice-rector de Centres i Departaments les fitxes docents

144



dels professors, seguint les indicacions de l'article 10, que seran aprovades per la
Sots-comissió de Personal. Una vegada completada l'organització acadèmica dels
diferents ensenyaments, els centres la lliuraran al vice-rector de Docència perquè
després la Comissió Gestora les aprovi.

L'organització acadèmica de la URV s'aprovarà en una íimca fase al mes de juliol i
afectarà l'ordenació dels diferents ensenyaments i el seguiment del professorat.

En acabar el Ir quadrimestre (mes de gener) i després de finalitzar el 2n (mes de
juny), els departaments faran arribar al vice-rector de Centres i Departaments una
memòria docent on indicaran, si és el cas, els canvis que s'hagin pogut produir
durant els respectius períodes. Les diferents modificacions seran aprovades
parcialment per la Sots-comissió Acadèmica, delegada de la Comissió Gestora, i
globalment el mes de setembre següent per la Comissió Gestora.

Les variacions que es produeixin respecte a l'activació d'assignatures, horaris i
aularis, abans de la presentació de les memòries, podran ser aprovades per les
comissions acadèmiques de centre i hauran de ser comunicades al vice-rector de
Docència (Servei de Gestió Acadèmica).

Acord 1/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova la Normativa
d'accés als segons cicles dels ensenyaments de la Universitat Rovira i Virgili.

NORMATIVA D'ACCÉS ALS SEGONS CICLES

Article 1. L'objecte d'aquesta normativa és la regulació de l'accés als segons cicles
dels ensenyaments de la Universitat Rovira Virgili els plans d'estudi dels quals es
trobin estructurats en primer i segon cicle. Queda exclòs d'aquesta regulació l'accés
als ensenyaments de només segon cicle, el qual s'ha de regular específicament.

Article 2. Els alumnes que cursen ensenyaments estructurats en un primer i un
segon cicle accedeixen al segon cicle correlatiu sense més limitacions que les
establertes al corresponent pla d'estudi.

Article 3. Els alumnes que volen incorporar-se a un segon cicle que no és correlatiu
del primer cicle que han superat, han de complir els requisits establerts
reglamentàriament. En aquest cas, l'accés al segon cicle es troba condicionat per la
capacitat del centre que imparteix l'ensenyament; els alumnes que desitgen acollir-se
a aquest supòsit han de presentar una sol·licitud d'acord amb el calendari i el
procediment que la Comissió Gestora estableixi.
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Artide 4. Per al supòsit previst en l'article anterior, la Comissió Gestora ha de
determinar el nombre de places. El calcul es fa partint del nombre d'alumnes que la
memòria de posada en funcionament de cada ensenyament preveu que iniciïn el segon
cicle. Les places ofertes resulten de la diferència entre el nombre d'alumnes previstos
en la memòria i el nombre d'alumnes provinents de primer cicle del mateix
ensenyament de què es matriculi.

Article 5. Si el nombre de sol·licituds és superior al de places ofertes, s'obre un
procés de selecció per adjudicar les places disponibles. L'òrgan de selecció és una
comissió d'accés que cada centre ha de crear per acord de la seva junta, que ha de fixar-
ne la composició i el procediment de nomenament dels membres. Un mateix centre
pot crear més d'una comissió d'accés.

Article 6. Cada junta de centre ha d'establir els criteris de selecció que emprarà la
comissió d'accés i la ponderació relativa de cadascun d'ells. En qualsevol cas, com a
criteri de selecció preferent ha de constar l'expedient acadèmic de primer cicle
obtingut pel sol·licitant, sense perjudici que altres dades curriculars del sol·licitant
puguin ser objecte de valoració en aplicació d'algun altre criteri que s'estableixi. La
junta de centre també pot preveure, dins del procés selectiu, la realització d'una
entrevista de la comissió d'accés amb els sol·licitants.

Article 7. La selecció dels alumnes que poden accedir a la llicenciatura
d'Administració i Direcció d'Empreses es fa mitjançant una prova consistent en uns
temes, el 70% dels quals corresponen a matèries troncáis de la diplomatura en
Ciències Empresarials comuns a totes les universitats catalanes i el 30% restant al
teman propi de la Universitat Rovira i Virgili. El temati ha de ser aprovat per una
comissió formada pels degans de les facultats i els directors de les escoles
implicades. La nota final que ha de servir per seleccionar els alumnes estarà formada
en un 50% per la mitjana de notes del seu expedient i en l'altre 50% per la nota
resultant de la prova específica d'accés al centre.

Article 8. Els acords de les comissions d'accés poden ser objecte de reclamació davant
la junta del centre corresponent.

Disposició addicional. Les places que s'ofereixen per a l'accés del segon cicle de
l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses per al supòsit regulat a l'art, 3,
són un 25% de les places de primer curs d'aquest ensenyament.
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Acord 2/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova la Memòria de
creació del Servei de Recursos Tècnics de la Universitat Rovira i Virgili.

MEMÒRIA DE CREACIÓ

DEL

SERVO DE RECURSOS TÈCNICS

ESTRUCTURATS EN:

UNITAT DE COMPUTACIÓ

UNITAT D'ENGINYERIA

UNITAT DE TALLERS

SERVEIS UNIVERSITARIS DE RECURSOS

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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1 - ANTECEDENTS

D'acord amb la seva política de suport a la recerca, la Universitat Rovira i Virgili ha
creat fins al moment el Servei de Recursos Científics, dins dels Serveis Universitaris
de Recursos, que es configuren a l'entorn dels equips singulars usats principalment
en els àmbits de les ciències experimentals i de la salut. No obstant això, hi ha
altres àmbits de recerca, com el de l'enginyeria, que a més a més necessiten
d'instal.lacions singulars complexes, que poden ser configurades com a unitats d'un
Servei de Recursos Tècnics. Per aquest motiu es proposa la creació del Servei de
Recursos Tècnics, el qual acolliria les instal·lacions singulars més emprades en
l'àmbit de l'enginyeria i s'integraria dins dels Serveis Universitaris de
Recursos de la URV.

El Servei de Recursos Tècnics es desenvolupa en tres camps diferents. El primer és
el de la informàtica, el segon és el de plantes pilot i el tercer és el taller. A causa de
la seva idiosincràsia, cadascun d'aquests camps generen una unitat amb unes
característiques, àmbit d'actuació i personal específics:
• Unitat de Computació
• Unitat d'Enginyeria
• Unitat de Tallers

2 - DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS

La Unitat de Computació prestarà serveis en l'àmbit dels recursos de
supercomputació, en el d'aplicacions d'ús general (SPSS, SAS, BMDP, etc) i
especialment en el de servidor d'aplicacions en l'entorn Macintosh i PC-compatible,
el qual ofereix un ventall d'eines de prpductivitat de suport a la recerca com són els
processadors de textos, els fulls de càlcul, els programes de gràfics, els llenguatges
de programació específics i sobretot el de connectivitat, o sigui, correu electrònic,
accés a impressores, altres ordinadors, bases de dades remotes, etc.

La Unitat d'Enginyeria acull les plantes pilot o laboratoris singulars d'àmbit
general que són necessaris per desenvolupar determinats projectes en l'àmbit de
l'enginyeria. En el futur aquesta unitat haurà de comptar amb unes instal·lacions
específiques, i en aquest moment es podrien incloure en aquest capítol els Túnels
Aerodinàmic i Hidrodinàmic, la Planta Pilot de Reacció Catalítica i la Planta Pilot
de Tractament de Biomassa.

La Unitat de Tallers és un servei de suport a totes les instal·lacions i
dispositius experimentals de la URV que requereixen la construcció d'aparells o
dispositius no convencionals. Per tant, aquest servei hauria d'oferir suport a la
recerca en els camps de les instal·lacions elèctriques i electròniques i en el de
construcció mecànica de dispositius.
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3 - ESTRUCTURA T ORGANITZACIÓ

El Servei de Recursos Tècnics s'integrarà dins dels Serveis Universitaris de Recursos
de la URV i tindrà l'estructura que la Universitat determini per a aquests Serveis
Universitaris.

Pel que fa a la seva organització, cada unitat constituirà una comissió d'usuaris que
estarà integrada per representants dels departaments implicats en la utilització dels
equipaments d'aquella unitat. Aquesta Comissió d'Usuaris elaborarà una proposta de
normativa de funcionament per cada unitat, que haurà de ser aprovada per la
Comissió Gestora o la Junta de Govern, segons correspongui. La Comissió
d'Usuaris presentarà una memòria d'activitats i un balanç econòmic que també haurà
de ser aprovada per la Comissió Gestora o la Junta de Govern, segons correspongui.

4 - RÈGIM ECONÒMIC

El règim econòmic de les diferents unitats del Servei de Recursos Tècnics
especificarà les tarifes que s'aplicaran als usuaris interns, als usuaris externs públics i
als usuaris externs privats i hauran de ser aprovades per la Comissió Gestora o la
Junta de Govern segons correspongui. En qualsevol cas, les despeses de material
fungible aniran a càrrec dels usuaris del Servei.

5 - PROPOSTA DE CREACIÓ

Els annexos A i B inclouen els equips actualment existents, que s'integrarien en les
Unitats de Computació i d'Enginyeria, així com una estimació del cost de
manteniment i del personal necessari per al seu funcionament Com que part dels
equips que configurarien aquests serveis ja són operatius en l'actualitat, es proposa
la creació i dotació de les Unitats de Computació i d'Enginyeria de
forma immediata.

Es proposa la creació de la Unitat de Tallers. La dotació no s'haurà de fer
efectiva fins que aquesta Unitat no disposi del seu equipament. La infraestructura que
ha de bastir aquesta unitat se sol·licitarà a través de les convocatòries pel
finançament de dotació i millora de la infraestructura de recerca tant de la CIRIT com
delaDGICYT.
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ANNEX A:

UNITAT DE COMPUTACIÓ

UNITAT DE COMPUTACIÓ

1 - ANTECEDENTS

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i els departaments d'Enginyeria Elèctrica i
Mecànica, d'Enginyeria Electrònica, d'Enginyeria Informàtica i d'Enginyeria Química
disposen actualment d'un conjunt d'equips informàtics que, a més a més de donar
servei als esmentats departaments, poden també oferir un servei a la resta de la
comunitat universitària a través de la xarxa informàtica que intercomunica els
diferents centres de la Università Rovira i Virgili.

2 - EQUIPAMENT

Els equips que s'integrarien inicialment dins de la Unitat de Computació són:

• Un ordinador CRAY-EL 92 amb 2 processadors, cadascun amb una potència
màxima de càlcul de 133 Mflops, 21 Gbytes de disc i 512 Mbytes de memòria
RAM, amb sistema operatiu UNIX (ÚNICOS). L'ordinador és accessible a través
de la xarxa Ethernet de la URV des de qualsevol ordinador personal o estació de
treball connectada a la xarxa. Els compiladors disponibles són FORTRAN, C,
C++ i PASCAL. A més a més de les llibreries científiques pròpies de CRAY,
les quals estan optimitzades per a aquest tipus de màquina, també hi han les
llibreries gràfiques MPGS (Multi-Purpose Graphics System) per a la
representació i manipulació de dades tridimensionals.

• Una estació de treball Silicon Graphics model Indigo RS4000, optimitzada per
al'ús de les llibreries MPGS de representació i manipulació de dades
tridimensionals, connectada a l'ordinador CRAY. Té 16 Mbytes de memòria
RAM i 540 Mbytes de disc.

• Un ordinador Work Group Server 95 d'Apple, amb 32 Mbytes de memòria
RAM, 1.4 Gbytes de disc i 6 lectors de CD-ROM (cadascun de 600 Mbytes de
capacitat), que actua com a servidor d'arxius per a ordinadors Macintosh i PC. Té
capacitat per donar servei fins a 200 usuaris, dels quals 50 poden estar rebent
informació simultàniament. Les aplicacions disponibles actualment comprenen
els camps de processadors de textos, llenguatges de programació, multimedia,
bases de dades, fulls de càcul, gràfics i utilitats de Macintosh i PC.
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Aquests ordinadors estan units funcionalment a d'altres equips, amb els quals formen
una unitat Aquest equipament complementari està format per:

• Un sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) de la casa SALICRU, amb
autonomia de 20 minuts per un consum de 75 Ampers, que alimenta l'ordinador
CRAY i el Work Group Server.

• Un router CISCO model CGS, que connecta la xarxa Ethernet de 1ETSE amb la
de l'edifici de la plaça Imperial Tarraco a través d'una línia de 64 Kbytes/segon.

• Una línia X-25 multiplexada a 5 moderns, que permet la connexió externa a la
xarxa Ethernet de l'ETSE des de qualsevol punt de telèfon.

El cost de l'equipament que s'integraria en la Unitat de Computació és el que es
detalla a continuació:

Ordinador CRAY i estació de treball Silicon Graphics
43.000.000

Work Group Server 95 3.500.000
Software disponible al Work Group Server 95 5.000.000
Sistema d'Alimentació Ininterrompuda 5.000.000
Router CISCO 800.000
5 moderns 400.000

TOTAL 57.700.000

3 - SERVEIS

Els serveis de suport a la recerca que la Unitat de Computació pot oferir actualment a
la comunitat universitària tenen dos vessants. En primer lloc, hi ha els avantatges
que representa el fet que moltes o totes les eines de productivitat de microinformàtica
personal necessàries per desenvolupar la recerca siguin assequibles per a qualsevol
investigador a través de la xarxa de comunicacions de la URV de forma immediata.
(Cal tenir en compte que la xarxa IBERCOM que intercomunicará tots els centres de
la URV proporciona connexions de 64 kbs).

En segon terme cal considerar les facilitats de computació intensiva basades en la
utilització de la potència de càlcul de l'ordinador CRAY. Aquest ordinador va ser
adquirit mitjançant un ajut FEDER, que va ser avalat pels quatre departaments
d'enginyeria com una eina bàsica de suport a les seves tasques de recerca. Per aquest
motiu es considera que cal assegurar que el temps de càlcul disponible per als
departaments d'enginyeria no es veurà minvat per la integració de la màquina CRAY
en la Unitat de Computació. Així doncs, es proposa que la Unitat de Computació
pugui disposar d'un màxim d'l hora/dia de temps de CPU pels usuaris de l'esmentada
unitat, que seran gestionades per la Comissió d'Usuaris, mentre que de la gestió de
l'ordinador se'n farà càrrec el tècnic de sistemes, sota la direcció del director de
RIETSE.
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La tarifa d'utilització de la màquina CRAY (CADÍ) del CESCA és de 18.000
ptes/hora. Tenint en compte que la relació de velocitats entre la màquina del CESCA
i la de la Unitat de Computació que es proposa crear és de 3 a 1, es pot estimar una
tarifa de 6.000 PTA/hora per a la utilització dels recursos de computació d'aquesta
unitat. En conseqüència, per cada hora diària de temps de càlcul de la màquina CRAY
que es cedís a la Unitat de Computació, s'oferiria a la comunitat universitària uns
serveis de càlcul intensiu que es poden valorar en 2.190.000 PTA/any i hora de
càlcul.

4 - MANTENIMENT

El cost de manteniment de l'equipament de la Unitat de Computació, prenent com a
base de càlcul un 8% del preu dels equips, que és com es calcula el cost de
manteniment de l'ordinador CRAY, es pot estimar aproximadament en 5.000.000
PTA anuals.

5 - PERSONAL

El personal necessari per atendre la Unitat de Computació amb la seva configuració
actual és:

1 tècnic de sistemes (grup I)
1 programador (grup II)
2 tècnics de suport a l'usuari (grup II)

El tècnic de sistemes és la persona que ha de tenir cura d'administrar i de mantenir
operatius de forma òptima els ordinadors de la Unitat de Computació en
col·laboració amb el programador, mentre que els tècnics de suport a l'usuari,
realitzarien les tasques específiques d'atenció als usuaris.
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ANNEX B:

UNITAT D'ENGINYERIA

UNITAT D'ENGINYERIA

1 - ANTECEDENTS

El desenvolupament de determinats projectes en l'àmbit de l'enginyeria requereix fer
ús d'instal.lacions singulars tipus plantes pilot. En el futur aquesta unitat haurà de
comptar amb unes instal·lacions específiques, però part de l'equipament que bastirà
aquestes plantes pilot en el nou edifici de 1*ETSE ja existeix en l'actualitat. Amb
l'objectiu de rendibilitzar al màxim els equips existents amb la incorporació de
personal laboral especialista, es proposa la integració d'aquests equips en la Unitat
d'Enginyeria del Servei de Recursos Tècnics.

2 - EQUIPAMENT

Els laboratoris que ja existeixen de forma consolidada i que s'integrarien inicialment
dins de la Unitat d'Enginyeria són:

• Un Túnel Aerodinàmic Subsonic, amb una zona d'experimentació de 3 m de llarg
i secció 60V60 cm, impulsat per un ventilador amb regulació contínua de
velocitat d'l a 20 m/s, i l'equipament auxiliar de mesures anemomètriques i
d'adquisició de dades associat al túnel, que en el seu conjunt es pot valorar en
50.000.000 PTA.

• Un Túnel Hidrodinàmic, amb una zona d'experimentació d'1,5 m de llarg i secció
20Y20, amb circulació per gravetat a través de dos dipòsits de 4 m^ i el
corresponent sistema d'impulsió per bombes centrífugues i electrovàlvules, i
l'equipament auxiliar de mesures anemomètriques per làser, valorat en
40.000.000 PTA.

• Una Planta Pilot de Reacció Catalítica, composta per diversos autoclaus, reactors
i material auxiliar, així com per un sistema d'anàlisi de gasos, que es pot valorar
en 70.000.000 PTA.

• Una Planta Pilot de Tractament de Biomassa, composta per dos reactors tubulars
controlats per ordinador, una caldera de vapor de 40 atm, diferents bombes
impulsores i estufes i un sistema de cromatografia liquid-liquid, que es pot
valorar en 40.000.000 PTA.

El conjunt de les plantes pilot descrites es pot valorar en 200.000.000 PTA.
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3 - SERVEIS

Els serveis que presten aquestes plantes pilot són els de suport a la recerca dels grups
que treballen en els àmbits de la mecànica de fluids, els fenòmens de transport, les
reaccions catalítiques i el tractament de biomassa, així com els de servei a les
indústries químiques, petroquímiques, d'alimentació, papereres i de derivats forestals.

4 • MANTENIMENT

El cost de manteniment de l'equipament de la Unitat d'Enginyeria es pot estimar en
5.000.000 ptes anuals.

5 - PERSONAL

El personal necessari per atendre la Unitat d'Enginyeria, en aquesta etapa inicial en la
què els laboratoris estan encara ubicats provisionalment a la pi. Imperial Tarraco, es
pot avaluar en:

1 tècnic del grup I per als Túnels Aerodinàmic i Hidrodinàmic.
1 tècnic del grup I per a les instal·lacions de Reacció Catalítica i de

Tractament de Biomassa.

Acord 3/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova la Normativa de
gestió acadèmica per al curs 1994-95.

5.4 NORMES DE MATRÍCULA

- Informació acadèmica

Matrícula oficial ordinària

Per tal de seguir els estudis segons els plans d'estudis en vigor a la
Universitat Revira ¡ Virgili:

1. La matrícula oficial s'ha de sol·licitar dins dels terminis que
s'estableixen per a cada curs, d'acord amb el calendari que fixen
els centres.

2. En el moment de sol·licitar la matrícula, els estudiants han d'estar
en possessió dels requisits.
El full de matrícula té caràcter d'instància i la seva admissió no
implica la conformitat amb el contingut; la seva eficàcia resta
condicionada al compliment dels requisits legals exigibles.
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3. Excepte en els casos dels estudiants becaris, no s'admet
matrícula condicional. Només en casos excepcionals, el degà o
director del centre pot concedir matrícula fora de termini. En
aquests casos les sol·licituds han de presentar-se al centre
degudament justificades.

4. Els alumnes poden sol·licitar al centre l'anul·lació de la seva
sol·licitud de matrícula, com a màxim fins al 31 de desembre
(excepte els qui tinguin reserva de plaça pel servei militar o la
prestació social substituions).

5. Els alumnes de primer curs als quals s'ha anul·lat la matrícula
perden la plaça en el centre.
Per iniciar novament aquells estudis han de tomar a obtenir plaça
mitjançant la preinscripció oficial.

Matrícula extraordinària de fi de carrera

Per a aquells alumnes a qui restin com a màxim tres assignatures o 27 crèdits
per finalitzar els estudis, i que hi hagin estat matriculats en cursos anteriors,
s'autoritza convocatòria d'exàmens extraordinaris de febrer perquè
s'examinin de totes les assignatures que els restin per aprovar. Aquests
alumnes s'han de matricular en el període ordinari de matrícula i tenen dret a
presentar-se a exàmens a la convocatòria de febrer, juny i setembre del
mateix curs, tfacord amb la normativa de permanència que els correspongui.
Els qui vulguin presentar-se al febrer han de comunicar-ho a la secretaria del
centre abans del 31 de desembre.

Matrícula

Documentació que els alumnes han de presentar per formalitzar la matrícula.

1 Tots els alumnes

Imprès de matrícula degudament formalitzat.
Fotocòpia del DNI (passaport en cas d'estrangers).
Per als alumnes que es matriculin per primera vegada o s'adaptin a
un pla nou, 2 fotografies de mida carnet amb el nom escrit al
darrere; per a tots els altres, solament 1 fotografia.

2 Alumnes de primer curs

Han d'estar admesos per preinscripció i, segons la via d'accés, han de
presentar a més els documents següents:
Via O
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a) Provments de COU i PAAU (que comencin per primera
vegada estudis universitaris)

a.1) Alumnes provinents de BUP
- Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del

resguard corresponent.
- Targeta original d'aprovació de les PAAU.
- Justificant d'haver pagat el trasllat d'expedient si són

d'altres districtes universitaris.

a.2) Alumnes provinents d'FP o mòdul professional
3
- Original i fotocòpia del títol d'FP de 2n grau o del

resguard corresponent.
- Targeta original d'aprovació de les PAAU.
- Certificat amb les notes de COU per als alumnes que

han entrat per aquesta via en una escola
universitària.

- Justificant d'haver pagat el trasllat d'expedient si són
d'altres districtes universitaris.

b) Alumnes procedents de pre-universitari o examen
d'estat amb batxiller superior.
Si pertanyen a una universitat de Catalunya:
- Certificació de pre-universitari o examen d'estat expedit per la

secció d'alumnes de la universitat corresponent.
Si pertanyen a d'altres universitats:
- Resguard del pagament del trasllat.

Via 2

a) Titulats superiors, diplomats, tècnics de grau
mitjà, etc.
- Original i fotocòpia del títol corresponent o resguard.

b) Oficials dels tres exèrcits que hagin realitzat
els estudis a l'Acadèmia General
Militar, d'acord amb el RD
601/1992, de 5 de juny.

- Certificat de les notes de l'Acadèmia General Militar que
acrediti el títol corresponent.

c) Oficials de la Marina Mercant que hagin realitzat
els estudis d'acord amb el RD de 2 de febrer de
1979 (BOE de 28-2-79)
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- Fotocòpia compulsada del títol d'Oficial de Primera i
Segona Classe (capitans, maquinistes, pilots i caps
navals) i els Oficials de Primera Classe del Servei
Radioelèctric.

d) Pilots de transports de línies aèries que hagin
realitzat els estudis d'acord amb el RD 959/1990,
de 8 de juny
- Certificació oficial de les notes i fotocòpia compulsada del

títol.
e) Llicenciats en Filosofia i Teologia per facultats

canònicament erigides per la Santa Seu.
- Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o doctor en

Teologia o Filosofia.

Via 4 (FP o mòdul professional 3)

- Certificació oficial on constin les qualificacions corresponents
als tres cursos emesa per un institut públic en el cas d'FP de
2n grau i, a més, certificació oficial on constin les
qualificacions emesa per un institut públic en el cas del mòdul
professional 3.

- Original i fotocòpia del títol de formació professional de 2n grau
o del resguard corresponent.

- Certificat amb les notes de COU per als alumnes que han entrat
per aquesta via en una escola universitària.

Via 7 i via 8

Alumnes que, havent estat matriculats en centres
universitaris d'aquesta o d'una altra universitat, obtinguin
plaça mitjançant preinscripció i

a) Volen continuar amb el mateix ensenyament en
aquesta universitat sense tenir superat tot el
primer curs complet o els crèdits corresponents
en el centre de procedència.
Per matricular-se cal aportar:

- El justificant d'haver abonat els drets de trasllat en el
centre de procedència, i

- Fotocòpia de l'expedient acadèmic, amb la corresponent
diligència.

b) Canvien d'ensenyament
Han de fer el trasllat d'expedient i presentar el corresponent
resguard.
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- Si provenen de les proves de més grans de 25 anys, han
d'aportar a més una fotocòpia de l'expedient acreditativa
de la superació de primer curs complet o els crèdits
equivalents (condició per poder canviar-se
d'ensenyament).

c) Volen cursar els dos ensenyaments.
Si volen cursar els dos ensenyaments han de tenir superat
tot el 1r curs complet o els crèdits equivalents de
l'ensenyament de procedència i han de demanar
simultaneïtat d'estudis mitjançant una sol·licitud adreçada al
degà/director del centre on volen començar els estudis. Si
se'ls concedeix, han d'abonar els drets de la certificació
acadèmica en el centre de procedència i no es considera
trasllat d'expedient.

Més grans de 25 anys

- Papereta original justificativa d'haver superat les proves, amb la
qualificació corresponent.

Els alumnes afectats pels casos següents han de tenir en
compte:

a) Alumnes que s'hagin d'incorporar al servei militar o a
la prestació social substitutòria.
Els alumnes que, una vegada assignada plaça en el procés de
preinscripció, s'hagin d'incorporar al servei militar o a la prestació
social substitutòria poden sol·licitar a la universitat corresponent la
reserva de plaça, acompanyada del corresponent justificant, per
un curs acadèmic, sense necessitat d'haver-se de matricular. El
degà/director del centre, per delegació dt;l rector, dictarà a favor
de la persona interessada una resolució en què es garantirà la
reserva de plaça per al curs següent.

b) Alumnes amb estudis estrangers convalidats.
b.1 ) En el cas de convalidacions de menys de sis assignatures

o els crèdits equivalents, els alumnes han d'aportar la
resolució de convalidacions.

b.2) En el cas de convalidacions de sis o més assignatures, o
els crèdits equivalents, independentment del curs a
què aquestes pertanyin, cal l'admissió del degà/director
del centre.
Només si és admès pot formalitzar la matrícula
corresponent.

158



FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

Dins del dossier de matrícula hi ha una sèrie de documents i material:

1. El full d'instruccions generals i codis.
2. Els impresos de matrícula (mòduls 1, 2 i 3).
3. La Guia de l'estudiant, amb informació general de la Universitat i

del pla d'estudis. Haureu de reservar la guia per al proper curs; en
aquell moment us substituírem la documentació de l'interior.

4. La Guia del centre, amb informació particular del centre, les
assignatures a matricular i els seus programes, així com els horaris.

5. Calendari escolar.
6. Carnet d'estudiant.
7. Llapis.
8. Informació de serveis.
9. Qüestionari sociolingüístic

Els impresos que són de marques òptiques han de ser emplenats d'una
manera especial i amb llapis. Cal llegir bé les instruccions que hi ha als
mòduls per tal de no tenir problemes a l'hora de fer les marques.

Mòdul 1

Aquest mòdul recull la informació següent:

Dades personals:

- Les primeres tres línies s'han d'emplenar amb llapis i lletra
majúscula.

- És molt important que siguin correctes tant el DNI
com l'adreça.

- L'adreça ha de ser l'habitual durant el curs. En cas de canvi, cal
comunicar a la secretaria del centre el nou domicili per evitar
problemes a l'hora de trametre informació de la Universitat. El
codi postal és obligatori.
- Per emplenar el lloc de naixement s'han de consultar els codis
que hi ha a la documentació del dossier.

- Els alumnes estrangers han de posar a la casella corresponent
el número del seu passaport.
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Dades econòmiques:

Qualsevol matrícula no pagada totalment o parcial en el període
establert queda sense efecte.

Hi ha les modalitats de pagament següents:

- Pagament únic. L'alumne disposa de 7 dies, a partir del dia de
formalització de la matrícula, per efectuar el pagament en efectiu i
retornar a la secretaria el justificant corresponent.
- Pagament fraccionat. El primer pagament de la matrícula s'ha
de realitzar en les mateixes condicions que les del pagament en
efectiu. El segon pagament s'ha d'efectuar entre els dies 15 i 31
de desembre.

EXEMPCIONS I DEDUCCIONS

Amb independència de la sol·licitud de beca que es faci, es preveuen
les deduccions següents:

Deducció del 100% del servei acadèmic.
Ingressar a la Universitat havent obtingut matrícula d'honor a COU.
Pertànyer a una família nombrosa de 2a o d'honor.
Formar part del personal de la Universitat Rovira i Virgili i/o
esposos/es i fills menors de 25 anys.
Formar part del personal de les altres universitats catalanes (o fills
menors de 25 anys), en actiu o jubilat en el moment de formalitzar
la matrícula.
Els estudiants que s'acullin a aquest apartat tindran el dret
d'exempció total del servei acadèmic únicament en primera
matrícula; per tant, les assignatures o cursos repetits es pagaran.

Tractats culturals: els dels països que els tinguin subcrits.

Deducció parcial del servei acadèmic:

Haver obtingut la qualificació de matrícula d'honor en assignatures
de la carrera l'any anterior (tantes assignatures o crèdits com
matrícules d'honor s'hagin obtingut dins del mateix
ensenyament).
Pertànyer a una família nombrosa de 1 a: deducció del 50%.
Els alumnes que es matriculen de matèries convalidades i/o
reconeixements de crèdits han d'abonar el percentatge que
estableix l'ordre de preus vigent dels serveis acadèmics. En els
casos de matriculacions mixtes (matèries convalidades,
reconeixements de crèdits i normals), el càlcul econòmic s'ha
d'efectuar amb caràcter independent.
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Així, són necessaris en el moment de la matrícula diferents models de
certificat d'acord amb el tipus d'exempció o deducció que se sol·liciti
(original i fotocòpia del llibre de família, certificat de pertinença a una
universitat catalana...).

Mòdul 2

Els alumnes han d'emplenar amb molta cura aquest mòdul.
La part de dades estadístiques l'ha d'emplenar tothom i la referent a les
dades d'accés, només els qui ingressen per primera vegada a la DRV
(alumnes de 1 r curs, traslladats...).

Mòdul 3

Abans d'emplenar l'imprès cal llegir atentament la
Informació del pla d'estudis que s'adjunta al dossier i/o a la
guia del centre.

En aquest mòdul cal indicar-hi les assignatures en què hom es vol
matricular, si es convaliden o s'adapten (cosa que cal justificar
documentalment) i el grup. També s'han de marcar les assignatures en
què hom es matricula com a crèdits lliures, que poden ser del mateix
ensenyament o de qualsevol altre (vegeu normativa acadèmica de
crèdits de lliure elecció). Si es comença la carrera, és obligatori
matricular-se de 60 crèdits s'assignatures diferents com a
mínim.

- Informació econòmica

Per tal d'evitar càlculs econòmics inadequats sobre l'estatus de
l'alumne, aquest haurà de seguir amb especial atenció les instruccions
següents:

A. Si compleix els requisits per matricular-se com a becari
haurà de:

a. Matricular-se obligatòriament com a sol·licitant de beca.
b. Pagar, obligatòriament en efectiu, la taxa dins del termini marcat

per l'imprès de matrícula.
c. Emplenar correctament la classe de matrícula alternativa que la

Universitat aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui
desestimada (ordinària, família nombrosa, etc).
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Si la classe de matrícula alternativa té algun tipus d'exempció, estarà
obligat a acreditar-ho mitjançant la presentació del document original
corresponent i d'una fotocòpia que quedarà en poder de la secretaria
en els casos de família nombrosa.

També hauran de reflectir-s'hi les matrícules d'honor, que, en cas de
correspondre al curs immediatament anterior matriculat, podran
aplicar-se com a deduccions si no es gaudeix de beca.

Els alumnes amb beca concedida hauran de pagar:

Taxes de secretaria i assegurança escolar.

B. Sí no compleix els requisits per matricular-se com a becari,
haurà de matricular-se amb una de les satjüents classes de
matrícula:

O. Ordinària: L'alumne pagarà íntegrament els preus oficialment
establerts en el DOGÒ per la prestació dels serveis acadèmics
universitaris.

1 . Família nombrosa 1a: L'alumne pagarà el 50% dels preus
establerts en la mateixa ordre.

2 . Matrícula d'honor a COU: L'alumne està exempt de pagar els
preus dels serveis acadèmics matriculats.
Aquesta classe està limitada a l'alumne que es matrícula a primer
curs per primera vegada, i ho haurà d'acreditar amb la corresponent
certificació o document substitutori.

3. Família nombrosa d'honor: L'alumne està exempt de pagar
els preus dels serveis acadèmics matriculats, inclosa la taxa de
secretaria (original i fotocòpia del llibre de família).

5. Convenis culturals: L'alumne està exempt d'abonar els preus
dels serveis acadèmics matriculats. Aquesta classe de matrícula
està limitada als alumnes que l'acreditin mitjançant l'aportació del
conveni corresponent en vigor i d'ús exclusiu per a les matèries en
què es matricula per primera vegada.

6. Personal de la Universitat Rovira i Virgili, cònjuge i fills
menors de 25 anys:
No pagaran els preus disposats en el DOGO i es regiran per les
normes o disposicions internes vigents.
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7. Personal d'altres universitats catalanes i fills menors
de 25 anys:
L'alumne està exempt de pagar els preus dels serveis acadèmics
de totes les matèries si s'hi matricula per primera vegada. Haurà
d'acreditar la seva condició de personal en actiu o jubilat en el
moment de formalitzar la matrícula, mitjançant una certificació.

Els alumnes que es matriculen en alguna de les classes de
matrícula que tenen reduccions, han d'aportar el corresponent
certificat original que acrediti aquesta condició que al·leguen.

Els alumnes que es matriculen de matèries
convalidades/reconeixement de crèdits han d'abonar el
percentatge que estableix l'ordre de preus vigents dels serveis
acadèmics matriculats. En els casos de matrícules mixtes (matèries
convalidades, reconeixement de crèdits i normals), el càlcul
econòmic s'ha d'efectuar amb caràcter independent i s'han de
sumar ambdós per obtenir el total.

C. Modalitats de pagament:
L'alumne podrà triar entre les formes de pagament següents:

1 . Pagament únic: L'alumne paga íntegrament d'un sol cop
l'import de la seva matrícula presentant el document facilitat per la
secretaria en una entitat bancària col·laboradora segons la
referència i termini que recull el mateix imprès. N'ha de facilitar
l'original a la secretaria.
El resguard de l'alumne segellat per l'entitat bancària ha de
conservar-se sempre per si calgués acreditar l'ingrés.
Aquesta modalitat és d'aplicació obligatòria a tots els alumnes que
es matriculin com a becaris.

2. Pagament fraccionat: L'alumne pot fraccionar el pagament de
la seva matrícula en dos terminis de quantia similar. El primer l'ha
de fer efectiu en els 7 dies següents després de la formalització
de la matrícula, i el segon, entre els dies 15 i 31 de desembre.
Si no es paga el primer termini, queda sense efecte el pagament
del segon. Tant en aquest cas com en el que hagi pagat el primer
pagament i no ho faci del segon, es considerarà la matrícula nul·la
i, per tant, impagada amb els efectes que se'n derivin.

Els alumnes ja matriculats per una modalitat de pagament determinada
no poden, sota cap concepte, modificar la forma escollida.
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Qualsevol altra forma de pagament que l'alumne utilitzi fora de les dues
ressenyades es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb
els efectes que se'n derivin.
Els alumnes estan obligats a ingressar l'import total de la seva liquidació
econòmica, i no poden endarrerir l'ingrés per aconseguir un estatus
més beneficiós que de dret pugui produir-se.

D. Anul·lacions de sol·licituds de matrícula:

Un cop matriculat, l'alumne no pot modificar les assignatures o serveis
extraacadèmics reflectits en l'imprès.

L'alumne pot demanar les anul·lacions totals de les sol·licituds de
matrícula fins al 31 de desembre amb devolució de l'import pagat pels
motius següents:

a) Malaltia justificada de l'alumne mitjançant presentació de certificat
mèdic oficial.

b) Incorporació al servei militar o a la prestació social substitutòria
mitjançant presentació del corresponent certificat acreditatiu.

c) Matrícula en un altre ensenyament de la Universitat o de les altres
universitats catalanes, només per a alumnes provinents de
preinscripció.

En cap cas no es podran fer anul·lacions parcials de sol·licituds de
matrícula.

L'anul·lació de la matrícula de 1r curs comporta la devolució de la
documentació acadèmica presentada per l'alumne.
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E. Serveis universitaris extraacadèmics:

- Assegurança escolar

Amb caràcter obligatori, l'alumne menor de 28 anys haurà d'abonar la taxa
vigent de l'assegurança escolar.

- Pòlissa d'asegurança

Tots els alumnes, inclosos els menors de 28 anys, poden subscriure en
el moment de la matrícula la pòlissa d'assegurança. El fet que hi renuncií
no suposa la devolució de la taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per
modificació de matrícula.

-Servei d'Esports

Es pot efectuar el pagament per fer-se soci del Servei d'Esports
mitjançant la matrícula o bé adreçant-se directament al Servei d'Esports
(plaça Imperial Tàrraco).
Si voluntàriament s'ha seleccionat el Servei d'Esports, el fet que s'hi
renunciï no suposa la devolució de la taxa pagada. Tampoc no es pot
suprimir per modificació de matrícula.

- Informació de beques

Per als estudis universitaris de primer i segon cicle, les beques existents són
les convocades pel Ministeri d'Educació i Ciència. N'hi ha de dos tipus: la
beca general i la beca de col·laboració. Les convocatòries que estableixen
els requisits per poder sol·licitar-ne una són publicades al BOE cada any
durant el mes de juny.

BECA GENERAL

Poden sol·licitar-la tots els estudiants de primer i segon cicle
universitaris. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31
d'octubre.

Tots els alumnes que vulguin demanar una beca general han
de presentar la sol·licitud degudament emplenada a la secretaria del
centre on s'han de matricular.

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se abans de formalitzar
la matrícula; en cas contrari, no hi ha possibilitat de beneficiar-se, si
s'escau, de l'exempció provisional de taxes.

165



Els impresos de sol·licitud s'adquireixen a qualsevol estanc. Hi
ha dos models: un per als estudiants que demanen beca de
renovació i un altre per als qui demanen beca de nova adjudicació.

Es consideren becaris de renovació els estudiants que, havent estat
becaris el curs anterior, no inicien un cicle universitari. Són becaris
de nova adjudicació els estudiants que demanen beca per primer
cop a la Universitat, els qui inicien un cicle universitari i tots aquells a
qui els va ser denegada la sol·licitud el curs acadèmic anterior.
S'entén per inici de cicle universitari: en el pla antic, 1 r de carrera, 4t
de carrera i curs d'adaptació, i en el pla nou, 1r i 3r o 4t, segons el
tipus d'ensenyament.

Aquells sol·licitants que, tot i ser becaris en el curs anterior, no
estan d'acord amb la quantia que els va ser concedida o han variat la
seva situació econòmica, han de sol·licitar beca de nova adjudicació.

La concessió de la beca és per cicles acadèmics. L'estudiant
que gaudeix d'una beca durant qualsevol dels cursos compresos en
un mateix cicle obté de manera automàtica la seva renovació fins a la
finalització d'aquest, si compleix els requisits acadèmics i no supera
en més d'un 20% el límit de renda establert; això no obstant, és
necessària la presentació de la sol·licitud.

Qualsevol canvi d'estudis (dins la mateixa o una altra universitat)
o modificació de matrícula implica la necessitat d'actualitzar les dades
a la sol·licitud de beca. Aquest fet ha de comunicar-se a la secretaria
del centre on s'ha efectuat la matrícula.

BECA DE COL·LABORACIÓ EN DEPARTAMENTS

Aquestes beques poden ser sol·licitades pels alumnes del segon curs del
segon cicle de facultats o escoles tècniques superiors que participin en un
projecte de recerca avalat per un professor.

Per a la concessió d'aquestes beques no es tenen en compte els requisits
econòmics, però sí els acadèmics, de manera que per obtenir beca s'han
d'haver obtingut les següents mitjanes en els cursos precedents de la
carrera:

Per a ensenyaments tècnics 6
Per a ensenyaments experimentals 7
Per a ensenyaments no experimentals 7,5
El termini de presentació de sol·licituds serà el 29 de juliol.
Per a més informació, cal adreçar-se al Servei de Gestió Acadèmica, pi.
Imperial Tàrraco, 1, 43005 Tarragona, telèfon 55 95 12.
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BECA DE COL·LABORACIÓ A LA URV

La URV convoca diverses beques de col·laboració en diferents activitats de
la Universitat, com són:
- Aules d'Informàtica
- Biblioteca
- Servei d'Esports
- Borsa de Treball

Per accedir-hi, cal estar matriculat a la Universitat d'un mínim de 60 crèdits. La
convocatòria apareix al mes de setembre i hi ha 15 dies per presentar les
sol·licituds.

Els estudiants han de col·laborar durant quatre hores diàries com a monitors,
o tres hores quan es tracta de beques de col·laboració amb la Biblioteca.

5.5 NORMES ACADÈMIQUES

PLA D'ESTUDIS

A partir del curs 1992-93 els centres van iniciar la impartido de nous plans
d'estudis, fent-los simultanis amb el pla d'estudis vigent fins aquell moment.
En aquest curs 1994-95 s'incorporen altres ensenyaments. En tots els
casos el pla vell s'extingirà curs per curs (vegeu adaptacions).

Els plans que van començar l'any acadèmic 1992-93 van deixar d'impartir
aleshores docència de primer curs dels plans antics; l'any 1993-94 ho van
fer del segon curs, i durant el 1994-95 ho faran també del tercer.

Els plans que van començar l'any acadèmic 1993-94 van deixar d'impartir
aleshores docència de primer curs dels plans antics; aquest any 1994-95 ho
faran també del segon curs.

Els plans que començaran aquest any acadèmic 1994-95 deixaran d'impartir
docència de primer curs dels plans antics aquest mateix curs.

A) Assignatures obligatòries

Són de superació obligatòria per l'alumne per a l'obtenció del títol
corresponent. Són assignatures procedents de la diversificació de
matèries troncáis i matèries obligatòries d'universitat.
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B) Assignatures optatives/lliure elecció

El pla d'estudis de cada ensenyament determina un nombre de
crèdits que l'alumne obtindrà cursant assignatures escollides d'entre
l'oferta d'optatives que el mateix pla establirà. Quan un alumne, en
sol·licitar el títol, hagi obtingut un nombre de crèdits optatius superior
al necessari, podrà passar-los a crèdits de lliure elecció per completar
el seu currículum, sempre que el nombre de crèdits de lliure elecció
realitzats en el propi ensenyament no superi el 70 % del total que hagi
de cursar. La matrícula d'una assignatura optativa no obliga a cursar les
altres que componen la matèria, sempre que no hi hagi cap corequisit
entre aquestes. L'alumne pot canviar cada curs les assignatures
optatives i de lliure elecció, encara que les hagi suspès. Si una
assignatura optativa es deixa d'activar, els alumnes que havent-la
cursat la tinguin suspesa hauran de canviar-la per una altra.

C) Assignatures de lliure elecció

Aquesta normativa es refereix als crèdits corresponents a les
assignatures cursades per l'alumne que només poden ser
comptabilitzades dins del percentatge de crèdits de lliure elecció
determinat per a cada ensenyament.

Art. 1 Vies d'obtenció dels crèdits de lliure elecció

1. L'estudiant es pot matricular dels crèdits de lliure elecció
previstos en les directrius generals comunes dels plans
d'estudis entre aquelles assignatures de la Universitat que
específicament es determinin. L'alumne les escollirà entre
l'oferta que anualment establirà la Universitat. Aquesta
oferta inclou:

a) les assignatures troncáis, obligatòries i optatives
dels ensenyaments de la URV (si s'escullen
optatives com a crèdits lliures dins del propi
ensenyaments fins a un 70% i si es trien entre
assignatures d'altres ensenyaments fins a un 100%
del total de crèdits lliures a cursar per obtenir títol)

b) les assignatures extracurriculars ofertes pels
departaments (fins a un 100%)

c) les assignatures dels ensenyaments d'altres
universitats amb les quals s'hagi realitzat el
corresponent conveni (fins a un 100%).

168



2. Igualment, només són susceptibles de reconeixement com a
crèdits de lliure elecció:

a) els corresponents a assignatures no adaptades de
plans vells del mateix ensenyament (fins a un
100%)

b) les activitats ofertes pels departaments o centres
(fins a un 20%)

c) els corresponents a assignatures del mateix
ensenyament, cursades a l'estranger, que no han
donat lloc a titulació i no són susceptibles de
convalidado per assignatures del pla d'estudis
corresponent de la URV (fins a un 70%)

d) les activitats de nivell universitari organitzades en el
marc de convenis entre la URV i altres institucions
no universitàries o activitats alienes a la URV que es
considerin d'interès per e,",s alumnes (fins a un
màxim d'un 10%)

e) els cursos organitzats per les escoles de formació
esportiva o els cursos d'idiomes moderns
organitzats per organismes oficials (fins a un 20%).

El reconeixement de crèdits serà proposat per les
comissions acadèmiques dels ensenyaments o consells de
departament d'ofici o a instància de l'interessat segons els
casos. La decisió sobre l'esmentat reconeixement serà
emesa per la subcomissió acadèmica delegada de la
Comissió Gestora.

3. Respecte als crèdits lliures obtinguts per assignatures troncáis,
obligatòries i optatives dels ensenyaments de la URV:

La comissió acadèmica de cada ensenyament determinarà
quines assignatures del pla d'estudis poden cursar-se com
a crèdits lliures i quines restriccions s'hi apliquen. L'acord
haurà de ser ratificat per la subcomissió acadèmica delegada
de la Comissió Gestora.

Si es tracta d'assignatures de plans vells, caldrà que la
comissió acadèmica de l'ensenyament determini quin és el
seu valor en crèdits.
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4. En el cas d'assignatures extracurriculars ofertes pels
departaments:

Els departaments poden organitzar assignatures
extracurriculars. Els departaments definiran els continguts,
el nombre de crèdits, les restriccions de matrícula, el
mecanisme d'avaluació i el professorat responsable. S'han
de preveure amb la suficient antelació i han de ser
aprovades per la subcomisió acadèmica delegada de la
Comissió Gestora.

5. Respecte a les assignatures dels ensenyaments d'altres
universitats amb les quals s'hagi realitzat el corresponent
conveni, la URV donarà publicitat de les assignatures
ofertes amb la suficient antelació.

6. Els centres o departaments, a través de les seves comissions
acadèmiques de centre o consells de departament, poden
proposar que algunes de les activitats que organitzen (com
jornades, seminaris, cursos, etc.) siguin reconegudes com a
crèdits lliures per als alumnes que les segueixin amb
aprofitament. També ho poden proposar sobre altres
activitats generades fora de la URV o en col·laboració. En
tot cas, s'ha d'establir un professor del centre responsable
de l'activitat realitzada com a crèdit lliure, que avaluarà
l'aprofitament de l'alumnat. El professor preferiblement serà
el director o coordinador de l'activitat organitzada.

Art. 2 Restriccions de matrícula

Les restriccions de matrícula que apliquin les comissions
acadèmiques, d'acord amb l'art. 1.3, o els departaments, d'acord
amb l'art. 1.4, poden consistir en:

a) l'alumnat no pot matricular-se d'assignatures amb prerequisits
b) l'alumnat no pot matricular-se d'assignatures sense prerequisits

però que són clara continuació d'altres
c) en determinades assignatures només poden matricular-se

alumnes del mateix centre
d) en determinades assignatures només poden matricular-se

alumnes d'ensenyaments relacionats científicament.
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Art. 3 Restricció específica de l'alumnat de primer curs

L'alumnat de primer curs no es podrà matricular de cap crèdit lliure a
cursar durant el primer quadrimestre.

Art. 4 Matrícula

En els crèdits obtinguts segons l'art. 1.1, apartat c, la matrícula en
l'assignatura d'una altra universitat fa innecessària una nova
matriculació a la DRV. Són reconeguts automàticament com a
crèdits computables per al currículum i no tenen cost addicional de
matrícula. En els altres casos de l'article 1.1 cal matricular-se dels
crèdits de lliure elecció. Pel que fa als supòsits de l'art. 1.2, tindran
com a cost de matrícula les taxes de convalidació que es fixin per la
normativa corresponent.

Art. 5 Determinació de places disponibles

1. Els departaments responsables de la docència de les
assignatures curriculars o extracurriculars han de determinar
el nombre global de places disponibles de matrícula de les
diverses assignatures que porten a l'obtenció de crèdits de
lliure elecció amb consulta prèvia als centres.

2. El nombre de places disponibles per als estudiants d'altres
ensenyaments no pot ser, en cap cas, inferior a les places
que resten vacants per completar un grup.

Art. 6 Procediment de configuració de l'oferta de crèdits de
lliure elecció

1. Durant el mes de maig, les comissions acadèmiques han de
determinar les assignatures previstes en l'art. 1.3,
susceptibles de ser cursades com a crèdits de lliure elecció
durant el següent curs, i les restriccions que s'hi aplicaran.
Igualment, els departaments han de determinar els
continguts, els crèdits, les restriccions de matrícula, el
mecanisme d'avaluació i el professorat responsable
respecte de les assignatures previstes en l'art. 1.4.

2. A continuació els departaments, d'acord amb els centres, han
de determinar el nombre de places disponibles, d'acord
amb l'art. 5.
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3. Un cop aprovades per la subcomissió acadèmica delegada de la
Comissió Gestora, les comissions acadèmiques o els
departaments, segons correspongui, han de fer pública
l'oferta definitiva d'assignatures curriculars o extracurriculars,
inclòs l'horari previst i el lloc de realització, en tot cas abans
d'acabar el mes de juny.

Art. 7 Preinscripció

1. Les secretaries dels centres establiran una preinscripció, en els
casos previstos en l'art. 1.3 i 1.4. El procés de preinscripció
es desenvoluparà durant el mes de juliol.

2. Si hi ha més sol·licituds que places disponibles, les comissions
acadèmiques dels ensenyaments les assignaran en funció
del crèdits adoptats per la junta de centre, abans d'acabar el
mes de juliol, i faran pública la llista de persones admeses.

Art. 8 Procediment de matrícula

Cada estudiant es matricularà de la totalitat dels crèdits lliures al
centre en què cursa el seu ensenyament.

Art. 9 La franja horària dels crèdits lliures

Les assignatures curriculars o extracurriculars que s'ofereixen com a
crèdits lliures s'han d'impartir, en la mesura que sigui possible, en
una mateixa franja horària, per tal que l'alumnat tingui més facilitat per
cursar-les. La franja horària es fixa els dimecres de 12 a 17 h. Les
assignatures que només s'imparteixen com a crèdits curriculars dels
diversos ensenyaments, no ofertes com a crèdits de lliure elecció,
no es poden impartir en la franja horària esmentada.

PREREQUISIT

Els alumnes han de tenir en compte els plans d'estudis que estableixen
prerequisits entre assignatures de diferent curs o quadrimestre. El concepte
del prerequisit és que s'ha de tenir aprovada una/es assignatura/es per
poder aprovar l'altra. No obstant això, es poden matricular de les dues en un
mateix període de matrícula.
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SIMULTANEÏTAT

Els estudiants que vulguin cursar simultàniament diferents estudis
universitaris en un mateix centre o en diferents centres de la Universitat
Rovira i Virgili, o bé en centres d'una altra universitat, han d'adreçar la seva
sol·licitud al degà/director del centre on vulguin fer l'estudi simultani,
acompanyant-hi:

- Fotocòpia del seu expedient amb la diligència només a l'efecte de
sol·licitud de simultaneïtat, on ha de constar:
a)En cas de pla vell, que té aprovat el primer curs.
b)En cas de pla nou, que té superats 60 crèdits a la URV o els
equivalents a altres universitats.

- Acreditació d'haver obtingut plaça mitjançant preinscripció en el
centre on es vulgui iniciar els estudis.

Només serà possible fer simultanis dos ensenyaments.

La sol·licitud s'ha de presentar a la secretaria del centre on vulguin
incorporar-se, la qual s'encarregarà de tramitar-la. Un cop concedida o
denegada la sol·licitud de simultaneïtat, la secretaria trametrà la resolució del
degà/director, per delegació del rector de la Universitat, a l'estudiant i al
centre d'origen. El centre d'origen enviarà un certificat acadèmic oficial, en el
qual figuraran necessàriament les dades relatives al seu ingrés a la
Universitat. El centre receptor hi haurà d'afegir una diligència en què consti
l'obertura de nou expedient i comunicarà al centre d'origen les
circumstàncies que puguin afectar el seu expedient.

TRASLLAT D'EXPEDIENTS

Procediment per als alumnes que desitgen seguir estudis de
la mateixa titulació que realitzen i han superat el primer curs o
els crèdits equivalents dels matriculats a primer curs a la
universitat d'origen.

El termini per sol·licitar trasllat d'expedient és de l'1 de juny fins al 20 de
juliol.

L'alumne ha de presentar a la secretaria del centre on vol continuar estudis la
documentació següent:

- Instància adreçada al degà/director.
- Justificació documental dels motius.
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- Fotocòpia diligenciada del seu expedient, on constin totes les
convocatòries matriculades de cada assignatura, així com la seva via
d'accés als estudis universitaris amb la qualificació corresponent. En
el cas de pla vell cal acreditar les hores lectives de cada assignatura
aprovada.

- Fotocòpia del pla d'estudis cursat per l'alumne.
- Fotocòpia dels programes de les assignatures que l'alumne tingui

aprovades, segellats pel centre d'origen.

El centre farà arribar als alumnes la resolució del degà/director, per delegació
del rector de la Universitat, sobre la sol·licitud de trasllat d'expedient
acadèmic, acompanyada de l'adaptació, si s'escau.
Entre d'altres, els criteris que els centres han de tenir en compte per
resoldre els trasllats són: les qualificacions de l'accés a la universitat, les
qualificacions del seu expedient acadèmic i la justificació del canvi de
residència (matrimoni, canvi de lloc de treball, causes econòmiques,
ampliació de nous ensenyaments...). No es poden acceptar trasllats quan als
alumnes els correspongui incorporar-se a cursos ja extingits.

Aquells alumnes als quals s'ha concedit el trasllat del seu expedient
acadèmic a aquesta Universitat han d'abonar els drets de trasllat al centre
d'origen abans del 5 de setembre, i formalitzar la seva matrícula en el curs
acadèmic pel qual se'ls ha concedit el trasllat. Si no ho fan, quedarà sense
efecte l'acceptació del trasllat i es retornarà, d'ofici, l'expedient al centre de
procedència, cosa que es farà saber a l'interessat.

Procediment per als alumnes que desitgen seguir estudis de
la mateixa titulació que estan realitzant, sense tenir aprovat
íntegrament el primer curs o sense tenir aprovats els crèdits
corresponents dels matriculats a primer curs.

Aquests alumnes estan subjectes al procés de preinscripció, d'acord amb el
que disposa l'article 8.2 del Reial Decret 1005/91, de 14 de juny.

Cal que sol·licitin plaça a l'ensenyament corresponent formalitzant la
preinscripció oficial que el Comissionat per a Universitats i Recerca convoca
cada curs a través de l'Oficina de Preinscripció, de la qual a la Universitat
Rovira i Virgili hi ha una delegació al Servei de Gestió Acadèmica.

L'admissió al centre suposa la concessió del trasllat d'expedient. A partir
d'aquell moment, cal que l'alumne aboni els drets de trasllat al centre
d'origen i amb el justificant corresponent formalitzi la seva matrícula en el
curs acadèmic pel qual se li ha concedit el trasllat. Si no ho fa, es retornarà,
d'ofici, l'expedient al centre de procedència, cosa que es farà saber a
l'interessat.
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Per tal que li pugui ser adaptada alguna assignatura, l'alumne ha de
presentar a la secretaria del centre:

Fotocòpia diligenciada del seu expedient. En el cas de pla vell
cal acreditar les hores lectives de cada assignatura aprovada.

Fotocòpia de la publicació en el BOE del pla d'estudis cursat
per l'alumne.

Fotocòpia dels programes de les assignatures que l'alumne té
aprovades, segellats pel centre d'origen.

El centre farà arribar als alumnes la resolució del degà/director, per delegació
del rector de la Universitat, sobre la sol·licitud d'adaptació.
Adaptacions entre assignatures cursades a la universitat
d'origen i les del pla d'estudis d'aquesta Universitat

A la resolució del trasllat que es farà arribar a l'alumne s'acompanyarà
l'adaptació provisional que li correspondrà, d'acord amb l'expedient
presentat.

Aquesta adaptació té caràcter definitiu després de rebre la certificació
oficial del trasllat de la universitat d'origen i s'amplia, si s'escau, quan
l'alumne ha superat assignatures a la convocatòria de setembre.

Les adaptacions s'han de fer per assignatures, grups d'assignatures,
matèries o cicles. Mai no poden adaptar-se parts d'assignatures.

Per efectuar les adaptacions s'han de tenir en compte, entre d'altres, la
coincidència de continguts entre les assignatures i el nombre d'hores
impartides i la matèria de la qual es diversifica.

En el cas de trasllat entre plans nous, a més es té en compte el
següent:

1) Si l'alumne ha superat tota la matèria troncal a la Universitat de
procedència i el nombre de crèdits coincideix amb els de la nostra,
s'adapta tota la matèria troncal, encara que la diversificació en
assignatures no sigui la mateixa.

Si hi ha una diferència superior a la URV dels crèdits assignats a l'altra
universitat, l'adaptació es condiciona a la superació per l'alumne de
l'assignatura o assignatures necessàries, ajustant-se en tot el que es
pugui als crèdits de diferència.
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Si hi ha una diferència inferior a la URV dels crèdits assignats a l'altra
universitat, la resta de crèdits s'adapten per assignatures optatives, si
és possible, ajustant-se en tot el que es pugui als crèdits de diferència.

2) Si l'alumne no ha superat tota la matèria troncal, s'adapta assignatura
per assignatura. S'actua de la mateixa manera en les obligatòries
d'universitat i optatives.

Les assignatures adaptades no tenen mai qualificacions. S'anoten a
l'expedient amb una "D".

No obstant això, quan se certifiquen expedients d'aquests alumnes, si
s'escau, s'ha de fer constar la qualificació obtinguda en les assignatures
de procedència, objecte d'adaptació, en el camp de "Notes".

L'adaptació no té cost econòmic llevat que l'Ordre de preus públics així
ho assenyali.

En el moment de la matrícula, l'alumne ha de presentar la resolució
d'adaptació i marcar en el mòdul 3, a més de les assignatures en què es
matrícula, les assignatures adaptades. En el supòsit que l'alumne
marqui el mòdul 3 sense resolució expressa, la secretaria ha de
comprovar l'adaptació, bé en el moment de la matrícula, bé
posteriorment.

ADAPTACIONS

Adaptacions del pla d'estudis vell al nou:

En el cas d'ensenyaments ja existents, s'han establert taules
d'adaptacions entre assignatures del pla antic amb les de nova
implantació, que s'apliquen als expedients dels alumnes que optin per
continuar els estudis pel nou pla.

Els plans d'estudi que s'han convertit en un de nou s'extingeixen curs
per curs. Una cop extingit cada curs, es fan quatre convocatòries
d'examen de juny i setembre dels dos cursos següents, d'acord amb el
calendari següent:
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Curs en què es deixa Convocatòries d'examen
d'impartir docència

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

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

Els centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar
cada curs una programació per a les assignatures no activades
corresponents a plans vells, en què els alumnes s'han de matricular com
a pendents. En l'esmentada programació ha de constar d'una manera
expressa, com a mínim, les dades següents:
- el programa i activitats de cadascuna de les assignatures
- el professor encarregat de la tutoria dels alumnes i responsable de la

realització i qualificació dels exàmens
- horari durant el qual es pot atendre els alumnes.

En cas de no superar els exàmens, per continuar els estudis ha de
seguir-los pel pla nou mitjançant l'adaptació del seu expedient. S'han de
tenir en compte els aspectes següents:

- Els alumnes dels antics plans d'estudis sol·liciten al degà/director del
centre, mitjançant una instància, la incorporació al pla nou. Aquest,
d'acord amb la capacitat autoritzada, resol sobre la petició.

- Es poden adaptar al nou pla d'estudis, sempre que tingui alguna
assignatura aprovada.

- Si un cop admès al centre l'alumne interromp els seus estudis durant
un curs o més, per poder-los reempendre haurà de sol·licitar-ho de
nou al degà/director del centre. Aquest, d'acord amb la capacitat
autoritzada, resoldrà la petició. Si no es formalitza la matrícula, les
resolucions d'adaptacions tenen una vigència de tres cursos
acadèmics.

- L'adaptació del pla antic al nou és del mateix ensenyament.
No obstant això, en cas d'antics plans d'estudis que generen més
d'un ensenyament, l'alumne pot sol·licitar adaptació a tots el nous,
sense perjudici que als efectes de matrícula hagi d'optar per un
d'aquests, llevat d'autorització de simultaneïtat d'estudis (per
exemple, els ensenyaments de Filologia o Mestre).
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- Les adaptacions han de fer-se per assignatures, grups
d'assignatures, matèries o cicles.

- L'adaptació es fa segons estableix la taula d'adaptacions, de tot allò
que l'alumne té aprovat al pla antic.

- L'assignatura adaptada no té mai qualificació. S'anota a l'expedient
amb una "D".

- L'adaptació no té cost econòmic, llevat que l'Ordre de preus públics
així ho assenyali.

- Aquells alumnes amb assignatures covalidades en l'actual pla
d'estudis tenen el mateix tractament que si obtinguessin qualificació.

Procediment

La secretaria disposa de la taula d'adaptacions aprovada per la Comissió
Gestora, de la qual ha de donar la màxima publicitat. Aquesta taula
figurarà en el dors de la sol·licitud d'adaptació o com a annex.

a) Sol·licitud mitjançant imprès normalitzat, adreçada al degà/director
del centre i presentada a la secretaria.

El termini de presentació s'inicia al mes de juliol i finalitza en funció
dels terminis de matrícula de cadascun dels centres.

La sol·licitud d'adaptació no vincula l'alumne fins que l'exerceix al
moment de matrícula. En aquest moment és irreversible.

b) Resolució per escrit de la sol·licitud i notificació a l'alumne.

c) En el moment de la matrícula, l'alumne ha de presentar la resolució
d'adaptació i marcar en el mòdul 3, a més de les assignatures en què
es matricula, les assignatures adaptades. En el supòsit que l'alumne
marqui el mòdul 3 sense resolució expressa, la secretaria ha de
comprovar l'adaptació, bé en el moment de la matrícula, bé
posteriorment.

Adaptacions en procés de trasllat: (vegeu punts de trasllats)
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CONVALIDACIONS
- Els alumnes poden sol·licitar convalidació d'estudis una vegada hagin

estat admesos a la Universitat Rovira i Virgili, a excepció dels alumnes que
han realitzat estudis a l'estranger.

- No es tenen en compte les assignatures convalidades en una altra
universitat. Perquè tinguin efecte en aquesta cal que siguin ratificades
en l'expedient de convalidació.

Els alumnes han de presentar la sol·licitud de convalidació a les secretaries
de centre abans del 15 de setembre, aportant la documentació següent:

- Instància dirigida al degà/director del centre.

- Certificació acadèmica personal (original) dels estudis realitzats o
fotocòpia compulsada.

- Programes, segellats, de les assignatures aprovades, quan els estudis
s'hagin cursat en una altra universitat.

- Fotocòpia del pla d'estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant.

A més, els alumnes amb estudis superiors universitaris o tècnics iniciats a
l'estranger han de tenir en compte:

- Que els documents expedits a l'estranger siguin oficials, expedits per les
autoritats competents i legalitzats per via diplomàtica, excepte els
programes de les assignatures, els quals han d'anar acompanyats de la
corresponent traducció oficial al català o castellà.

- Que han d'aportar certificació acreditativa de la nacionalitat del sol·licitant,
expedida per les autoritats competents del seu país.

El degà/director ha de resoldre les sol·licituds a proposta de les comissions
acadèmiques, una sola vegada a l'any, abans del 15 d'octubre. Les
convalidacions que es resolguin després del 31 de desembre poden tenir
efectes acadèmics, però no econòmics.

L'estudiant pendent de la resolució de la sol·licitud de convalidació no pot
matricular-se fins que no tingui resolta la convalidació. Els centres han de
prendre les mesures necessàries per tal de garantir la matriculació dels
alumnes pendents de resolució de convalidació.

Si no es formalitza la matrícula, les convalidacions tenen una vigència de tres
cursos acadèmics.
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Són factibles de convalidado assignatures cursades en un ensenyament
propi de 1 r i 2n cicle de la Universitat Rovira i Virgili.

Per a la convalidado d'estudis cursats en centres universitaris de l'Estat
espanyol, la Universitat Rovira i Virgili s'ajusta als criteris següents:

a) Les matèries amb idèntica denominació i els crèdits (hores) cursats.

b) Les matèries que ofereixin entre si una identitat substancial a la vista
de la descripció dels seus continguts en els respectius plans
d'estudis.

c) Poden ser convalidáis com a crèdits lliures els cursats com a tais en
un altre ensenyament.

Per a la convalidado d'estudis estrangers, la Universitat Rovira i Virgili s'ajusta
als criteris següents:

a) Les matèries amb idèntica denominació i nivell acadèmic que els
continguts en el pla d'estudis de què es tracti.

b) Les matèries que ofereixin entre si una identitat substancial amb el
respectiu pla d'estudis.

c) Poden ser convalidáis com a crèdits lliures els cursats com a tais en
un altre ensenyament.

d) En tot cas, la Universitat s'ha d'ajustar a les previsions que sobre
convalidado i equivalència existeixin en acords o convenis
internacionals subscrits per l'Estat espanyol.

CONVOCATÒRIES D'EXAMEN

Els alumnes matriculats a la URV, excepte els de fi de carrera, tenen dret a
dues convocatòries d'examen per a cadascuna de les assignatures.

Aquestes convocatòries tenen lloc:

Assignatures anuals

1a juny
2a setembre
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Assignatures quadrimestrais

-1 r quadrimestre:
1a febrer, 2a juny o setembre, d'acord amb l'elecció del centre (*)

- 2n quadrimestre:
1a juny, 2a setembre

n
Faç. de Lletres setembre
Faç. de Química juny o setembre
Faç. de C. de l'Educació i Psic. juny (Mestres i Pedagogia) i

setembre (Psicologia)
Faç. de C. Econòmiques i Empres. setembre
Faç. de C. Jurídiques setembre
ETS E setembre, excepte els dos

ensenyaments
d'Informàtica, que serà al
juny

Faç. de Medicina i C. Salut setembre
EU Infermeria juny o setembre
Escola d'Enologia setembre
EU Infermeria -Tortosa- juny
EU Treball Social juny

Els alumnes amb un màxim de tres assignatures o 24 crèdits pendents per
acabar la carrera tenen dret a tres convocatòries d'examen per a cadascuna
de les assignatures.

Aquestes convocatòries tindran lloc:

Assignatures anuals Assignatures quadrimestrais

1a febrer 1 r quadrimestre: febrer
2ajuny juny
3a setembre setembre

2n quadrimestre: febrer
juny
setembre
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EXÀMENS I QUALIFICACIONS

- Els estudiants tenen dret a ser examinats i qualificats de totes les
assignatures matriculades, tot respectant els
prerequisits/incompatibilitats fixats en el corresponent pla d'estudis.

- Els centres poden aplicar per als seus ensenyaments l'avaluació global
de coneixements. En aquest cas la Comissió Gestora ha d'establir
almenys el valor mínim, els marges possibles respecte a la mitjana i el
nombre mínim de crèdits troncáis que han de superar-se o les mesures
equivalents.

- Els estudiants tenen dret a dues convocatòries per assignatura i curs
acadèmic, excepte els de fi de carrera. En el cas de plans vells, la
incompareixença en un examen es considera, sense cap més tràmit, com
a renúncia de convocatòria; per tant, constarà com a no presentat i no és
computable.

- Els estudiants que tinguin pendents com a màxim 3 assignatures o 27
crèdits (matriculats en curs anterior) per acabar els seus estudis tenen
dret a tres convocatòries (febrer, juny i setembre) seguint el procediment
establert per a aquests casos.

- En la seva darrera convocatòria, els estudiants poden examinar-se davant
un tribunal si ho sol·liciten mitjançant un escrit dirigit al rector de la
Universitat, amb 30 dies d'antelació a la data fixada per a la realització de
l'examen.

- Els estudiants tenen dret a un justificant documental en finalitzar la prova
o examen com a comprovant que l'han realitzat.

- Les qualificacions dels exàmens (parcials o finals) i de treballs s'han de fer
públiques com a màxim 15 dies naturals després de la seva realització.

- Els treballs i memòries de pràctiques es tornen als estudiants a petició
pròpia un cop qualificats. Es considera que els estudiants renuncien a la
devolució dels treballs i/o memòries si no han estat sol·licitats tres mesos
després de la seva qualificació. La seva reproducció total o parcial o la
seva utilització per a qualsevol altre fi ha de comptar amb l'autorització
explícita del seu autor o autors.

Revisió de proves í exàmens

- Juntament amb els resultats dels exàmens finals, el professor ha de fer
públic l'horari, el lloc i la data en què du a terme la revisió dels exàmens.
Les revisions es fan, com a màxim, dintre dels 10 dies següents de les
qualificacions.
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- Els estudiants gaudeixen de la possibilitat d'impugnar la qualificació final
de les assignatures que aparegui a les actes definitives segons el
procediment següent:

1. Presentar una sol·licitud de revisió davant el professor en el dies
prèviament assenyalats.

2. Contra la resolució del professor, l'estudiant pot fer una reclamació
davant la persona corresponent en un termini màxim de 15 dies des
de la publicació de les qualificacions.

L'alumne rebrà la notificació de la resolució per escrit.

PERMANÈNCIA

1) Àmbit d'aplicació

1.1 Aquesta normativa s'aplica a l'alumnat d'ensenyaments oficials de primer
cicle, primer i segon cicle i segon cicle que segueixi plans d'estudis
elaborats d'acord amb el Reial decret 1497/87, sobre directrius generals
comunes de plans d'estudis dels títols universitaris, i els corresponents
reials decrets de directrius generals propis de cada titulació. També s'aplica a
estudiants d'ensenyaments propis d'aquesta Universitat assimilats als
anteriors.

1.2 L'alumnat que segueix plans d'estudis vells, és a dir els no especificats al
paràgraf anterior, manté la normativa que tenia anteriorment fins a finalitzar
els seus estudis, excepte si s'ha d'adaptar als nous plans; llavors se li aplicarà
aquesta normativa.

1.3 Fora del que es determina en els apartats anteriors, no es pot aplicar cap
altre tipus de règim de permanència. És a dir, a l'alumnat d'altres universitats
que vulgui continuar els seus estudis a la URV se li aplica la normativa aquí
estipulada.

2) Límit de matriculació

2.1 S'estableix en 60 el nombre de crèdits mínims d'assignatures diferents
de què s'ha de matricular un alumne que es matricula per primera vegada en
un ensenyament de la URV.
2.2 S'estableix en 90 el nombre de crèdits màxims de què un alumne es pot
matricular.
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2.3 La tercera vegada que un estudiant es matriculi de la mateixa
assignatura, aquesta representarà, a l'efecte de l'article 2.2, un pes
equivalent al triple dels seus crèdits.

2.4 A partir de la quarta vegada que un estudiant es matriculi de la mateixa
assignatura, aquesta representarà, a l'efecte de l'article 2.2, un pes
equivalent a cinc vegades els seus crèdits.

3) Alumnat nou

3.1 L'estudiant ha d'obtenir, en el seu primer any acadèmic, almenys divuit
crèdits d'assignatures troncáis o obligatòries d'universitat. En cas contrari,
l'estudiant no pot continuar a la URV cap dels estudis a què condueix el
primer curs cursat.

3.2 Per una sola vegada, l'estudiant que es troba en la situació de no poder
continuar a la URV, pot iniciar, si té plaça assignada a través del procés de
preinscripció, uns altres estudis dels que s'imparteixen a la URV.

3.3 Quan d'acord amb aquesta normativa un alumne ha de deixar els estudis
que ha iniciat, pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis com a
mínim al cap de dos cursos acadèmics, i per una sola vegada més.

4) Convocatòries per assignatura

4.1 La matriculació d'una assignatura dóna dret a dues convocatòries
d'examen, excepte quan resti un màxim de tres assignatures per acabar els
estudis, que en dóna per tres.

4.2 Excepte en casos de malaltia greu documentada, de servei militar
obligatori o del civil substituïen o de circumstàncies excepcionals que
justifiquen l'anul·lació a judici del deganat o la direcció, no es pot anul·lar cap
convocatòria.

4.3 L'alumnat amb alguna assignatura no aprovada, després de quatre o
més vegades de matricular-se'n, ha de matricular-se d'alguna d'aquestes no
aprovades, i ha de tenir l'autorització prèvia del deganat o de la direcció del
centre per a la resta de la matrícula. Els crèdits totals matriculats han de
respectar el límit previst a l'article 2.2.

5) Actes derivats de l'aplicació d'aquesta normativa

5.1 El Consell Econòmic ha de vetllar pel compliment adequat d'aquesta
normativa i ha d'elevar al Rectorat les propostes de resolució dels actes
derivats d'aplicar-la que són de la seva competència.
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5.2 Contra les resolucions del Rectorat a què fa referència l'apartat anterior,
pot interposar-se un recurs contenciós administratiu i, si escau, un recurs de
reposició potestatiu, en els terminis legalment establerts.

6) Disposició final

6.1 Aquesta Normativa ha de ser revisada als quatre anys de la seva entrada
en vigor.

9. NORMATIVA I PROCEDIMENT PER EMPLENAR LES ACTES
D'EXAMEN

El valor i la importància de les actes d'examen com a documents fefaents
que acrediten en última instància la validesa dels títols acadèmics i
professionals, exigeixen que tant la seva confecció com la seva custòdia
siguin objecte d'especial cura pels centres. Amb la finalitat d'evitar
problemes, que en algun dels casos pot arribar a l'anul·lació de títols i a
determinades responsabilitats administratives i penals, s'ha aprovat la
següent normativa i procediment per emplenar les actes corresponents a la
realització d'exàmens.

1. Les actes són generades pel Servei de Gestió Acadèmica, d'acord
amb la petició realitzada per les secretaries dels centres, amb les
dades contingudes a l'ordinador en el moment de generació
d'aquestes. Van pre-emplenades les dades següents:

Curs acadèmic, núm. de full, centre, ensenyament, codi i nom de
l'assignatura, núm. de DNI, i nom i número d'ordre dels alumnes i el
nom del professor, quan sigui informàticament possible.

2. Les actes poden sol·licitar-se o bé comprenent tots els alumnes
matriculats en l'assignatura dins d'una acta única, o bé fragmentant-
les en actes parcials per grups. En els casos d'assignatures
matriculades com a crèdits lliures per alumnes d'altres
ensenyaments, les actes han d'estar desglossades per
ensenyaments, de manera que una vegada signades pel professor
es trameti l'original a les secretaries corresponents, que són qui han
d'acreditar l'expedient dels alumnes.

3. Si per qualsevol error o causa justificada cal estendre alguna acta
especial o afegir el nom d'un alumne no relacionat inicialment en
l'acta, la secretaria del centre o el Servei de Gestió Acadèmica són
els únics autoritzats a fer-ho, mai el professor, atès que només
aquells poden acreditar la condició de matriculat.
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4. a)Els alumnes que han anul·lat la matrícula no han de constar en
l'acta. La secretaria ha d'actualitzar totes les incidències abans de la
petició de generació.

b)Les assignatures adaptades constaran en lacta com a adaptades.

c)Les assignatures convalidades constaran en l'acta com a
convalidades.

d) Els crèdits reconeguts constaran en l'acta com a convalidáis.

5. La secretaria del centre ha de lliurar al professor un disquet amb la
informació abans indicada, corresponent a les assignatures i grups
que ha impartit aquell curs/quadrimestre, d'acord amb la informació
que consta en l'organització acadèmica del/s ensenyament/s que
l'afecten.

6. Els professors han de qualificar els alumnes en la convocatòria
corresponent, amb la qualificació en lletres de suspens, no
presentat, aprovat, notable, excel·lent. Es pot concedir una
matrícula d'honor per cada vint o fracció de vint alumnes matriculats.
El professor pot fer constar al costat la nota concreta que, segons el
seu criteri, s'ha de fer en nombres enters o amb decimals, amb la
limitació del 0,5 quan es tracti d'una qualificació entre el 5 i el 10.
Quan es tracti d'una qualificació de suspens, no ha d'especificar la
nota numèrica. En anotar les qualificacions d'una convocatòria s'han
d'emplenar necessàriament totes les caselles; no es poden deixar
espais en blanc.

El ventall de notes numèriques que han de relacionar-se amb les
qualificacions amb lletres és:

. aprovat: de 5 fins a 6,5

. notable: de 7 fins a 8,5

. excel·lent: de 9 fins a 10

7. Si els centres proposen el sistema alternatiu d'avaluació global, la
Comissió Gestora ha d'establir almenys el valor mínim, els marges
possibles respecte a la mitjana i el nombre mínim de crèdits troncáis
que han de superar-se o les mesures equivalents.
A més, els centres han de crear una comissió d'avaluació delegada
de la junta de centre per fer l'avaluació global. Igualment, han
d'elaborar un informe anual que cal trametre a la Comissió Gestora
de la Universitat o òrgan que correspongui. És la comissió
d'avaluació delegada de la junta de centre qui ha de qualificar.
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8. Una vegada emplenades les actes informàticament, el professor ha
de lliurar el disquet a la secretaria, que l'ha de revisar i imprimir en el
model oficial d'actes. Realitzades les oportunes comprovacions per
part del professor, si s'escau, aquest ha de procedir a signar-la en un
marge de cada full. En l'últim full de l'acta, immediatament després
de l'últim alumne relacionat, ha de figurar la data i la signatura del
professor. En el cas que aquesta sigui il·legible, s'ha de fer constar
sota el nom i cognoms complets.

9. Les actes que hagin estat sol·licitades per grups són signades pel
professor responsable d'aquell grup. Si han estat sol·licitades per
assignatura impartida per diferents professors, ha de ser signada per
tots ells, i juntament amb el nom hi ha de constar el grup
corresponent.
Si per alguna raó extraordinària el/s professor/s responsable/s de
l'assignatura no pot/poden signar l'acta, ho ha de fer el director del
departament. En tots els casos, però, no es poden superar els
límits fixats per al lliurament de les actes a les secretaries.

10. L'acta original ha de quedar dipositada a la secretaria. El professor i/o
departament en pot conservar la còpia.

11. En el cas que hi hagi alguna esmena a fer en l'acta ja dipositada a la
secretaria, i ha transcorregut un màxim de tres mesos després de la
convocatòria afectada, el professor ho ha de demanar al secretari del
centre, el qual l'ha ¿'autorizar, si escau. Un cop realitzada la
correcció corresponent, s'ha de tornar a imprimir l'acta corregida,
que s'ha de datar i signar de nou. En aquests casos, juntament amb
la signatura del professor, hi ha de figurar el vist-i-plau del director
del departament.

Si transcorreguts més de tres mesos es presenta algun cas
excepcional que requereix una modificació, el professor ho ha de
demanar al vice-rector de Docència amb un informe del degà del
centre, el qual l'ha d'autoritzar, si escau. El professor ha de realitzar
la correcció corresponent, indicant amb una crida la qualificació
corregida, datar l'acta i signar-la. Hi ha de figurar el vist-i-plau del
director del departament.

12. Les secretaries de centre no poden acceptar del professor les actes
que no reuneixen les característiques indicades en aquesta
normativa.
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13. Les dates maximes de lliurament d'actes són, amb caràcter general:.

convocatòria febrer : 23 de febrer
convocatòria juny: 10 de juliol
convocatòria setembre: 24 de setembre

D'acord amb els calendaris fixats per a cada curs, aquestes dates es
poden modificar.

El compliment d'aquestes dates és un deure indefugible del
professor, davant les conseqüències negatives que té per als
alumnes el seu incompliment.

14. Un cop completades les actes d'un curs (convocatòries de febrer,
juny i setembre), la secretaria del centre ha d'emplenar la diligència
corresponent, que figura al final de les actes, informàticament quan
sigui possible, i l'ha de signar i segellar. Posteriorment s'ha de
procedir a relligar-les i a custodiar-les, de manera que siguin
inaccessibles a les persones alienes al servei. El secretari del centre
i el cap de la secretaria són les persones directament responsables
d'aquesta custòdia.

15. L'acta és l'únic document fefaent pel que fa a les qualificacions.
Altres documents -llistes, paperetes...- són únicament notificacions
per a l'alumne. En cas de discrepància sols pot ser considerat vàlid el
que l'acta expressa.

16. En finalitzar el procés, les actes seran microfilmades; una còpia
quedarà dipositada al centre i l'altra al Servei de Gestió Acadèmica.

Acord 4/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aproven les normatives de
la Universitat Rovira i Virgili següents:

- Normativa de gestió de personal docent
- Normativa de professors associats
- Normativa de professors visitants
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NORMATIVA DE GESTIÓ DE PERSONAL DOCENT
CURS 1994-95

CONSIDERACTONS GENERALS

a) PROFESSORS DE COSSOS DOCENTS

1. Límit d'edat. En aplicació de la disposició transitòria novena, apartat 2, de la
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, només
es poden nomenar com a professors persones nascudes després del dia 30 de
setembre de 1929.

2. Autorització per endarrerir la incorpórelo a una nova plaça. Si un
professor obté durant el curs acadèmic una nova plaça a la Universitat Rovira i
Virgili i vol retardar la seva incorporació per finalitzar el curs en la seva Universitat
d'origen, el procediment a seguir és el següent:

- El professor interessat presentarà una sol·licitud als dos departaments afectats.
Cadascun informarà en consell de departament i trametrà l'informe al corresponent
rectorat

- La Comissió Gestora de la Universitat Rovira i Virgili resoldrà a la vista dels
esmentats informes.

- En tot cas, només s'autoritzarà l'endarreriment en la incorporació fins al 30 de
setembre següent a la sol·licitud i sempre que aquesta s'hagi fet amb posterioritat a
l'inici del segon quadrimestre.

3. Preses de possessió. Amb independència de l'acte protocolan de presa de
possessió, els nomenaments dels professors de cossos docents tindran efectes
econòmics i administratius a partir de l'endemà de la publicació del seu nomenament
en el BOE.

En els cas d'un professor que prengui possessió en una plaça convocada a temps
complet, però per motius de compatibilitat o altres vulgui acollir-se al règim de
dedicació a temps parcial, haurà de fer una sol·licitud raonada adreçada al Vice-rectorat
de Centres i Departaments amb anterioritat a la seva incorporació a la plaça. Per a la
resolució favorable de la sol·licitud, caldrà que el professsor acrediti cinc anys de
permanència a la Universitat i serà preceptiu l'informe favorable del departament
afectat

4. Vinculació administrativa. S'entén per vinculació administrativa la relació
d'un professor amb un centre determinat als efectes de representació i participació en
l'elaboració de la política universitària.
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La vinculació és un principi estable i només es podrà modificar a causa de canvis
qualitatius importants i decisius en l'orientació i activitat docent i investigadora de la
persona afectada.

El professor de cossos docents que s'incorpori a un departament serà vinculat a un
dels centres on el departament desenvolupa la seva activitat, atenent l'àrea de
coneixement, la seva especialització i l'activitat docent i de recerca majoritàriament
prevista a mig termini.

Abans d'un mes des de la presa de possessió, el consell de departament vincularà el
professor a un centre concret. El secretari del departament, remetrà, a la secretaria del
centre i al Servei de Recursos Humans de la Universitat, una certificació de l'acord
del consell, amb el vist-i-plau del director del departament. El Servei de Recursos
Humans inscriurà la persona en qüestió en els seus registres de personal, a efectes de
dependència administrativa i de representació. En el mateix escrit hi constarà
igualment l'adreça interna del lloc de treball de la pesona en qüestió, on se li adreçarà
la correspondència interna i externa.

Pel que fa als professors interins i contractats, se'ls considerarà vinculats al centre
que figuri en les característiques de la plaça que ocupin, quan aquesta hagi estat
convocada a concurs.

5. Comissió de serveis. Es podrà autoritzar la sol·licitud de comissió de serveis
als professors que la sol·licitin si tenen una antiguitat mínima de cinc anys a la
Universitat Rovira i Virgili, comptabilitzant-se a aquests efectes el temps de serveis
a la Divisió VII de la Universitat de Barcelona. La comissió de serveis es podrà
autoritzar per un any i prorrogar únicament, amb un nou acord de la Comissió
Gestora, per dos anys més.

Per als professors que pertanyen a la Universitat Rovira i Virgili i sol·liciten la
comissió de serveis en una altra universitat, el tràmit és el següent:

- L'interessat trametrà una instància al rector de la universitat a què es vol traslladar,
sol·licitant la comisió de serveis.

- Al mateix temps, trametrà una altra instància dirigida al rector de la Universitat
Rovira i Virgili sol·licitant el mateix i fent referència a la seva sol·licitud a la
universitat de destinació. Presentarà aquesta instància en el seu departament, el qual
emetrà un informe i lliurarà tota la documentació a la Comissió Gestora.

- En el moment que la universitat receptora trameti l'acord d'admissió del professor
sol·licitant, aprovat per Junta de Govern, la Comissió Gestora concedirà, si escau,
la comissió de serveis per un període d'un any.
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Per als professors que pertanyen a altres universitats i sol·liciten traslladar-se a la
Universitat Rovira i Virgili en comissió de serveis, el tràmit és el següent:

- L'interessat trametrà una instància al rector de la Universitat Rovira i Virgili
sol·licitant la comissió de serveis.

- Alhora trametrà una altra instància a la universitat a la qual pertany, fent referència
a la sol·licitud cursada a la Universitat Rovira i Virgili.

- La Comissió Gestora de la Universitat Rovira i Virgili, a la vista de la instància i
els informes que pot haver sol·licitat al departament afectat, resoldrà sobre la
concessió de la comissió de serveis, que sempre serà inicialment d'un any .

6. Anys sabàtics. Els anys sabàtics són considerats com un dels instruments
més eficaços per a la millora de l'acompliment de les tasques docents i
investigadores, per tal com permet l'actualització dels coneixements del seu
professorat en centres d'investigació de reconeguda qualitat. En aquest sentit, la
normativa és la següent:

6.1 Abans del dia 10 de juny de 1994, els departaments podran fer propostes de
concessió d'una any sabàtic o d'un semestre sabàtic per al seu professorat, fins al
nombre màxim del 10 % dels membres totals de la seva plantilla de professors de
cossos docents. Es recomana que l'inici i/o finalització del període sabàtic coincideixi
amb els del curs acadèmic.

6.2 Els professors als quals es concedeixi un any sabàtic / un semestre sabàtic no
podran tornar a sol.licitar-ne un de nou fins que no hagi transcorregut un mínim de
sis anys / tres anys i mig.

6.3 Els qui gaudeixin d'un període sabàtic rebran la retribució íntegra que els
correspongui durant tot el període.

6.4 Si hom gaudeix d'un any sabàtic o d'un permís superior a un mes lectiu, no
podrà ocupar cap càrrec acadèmic.

6.5 En cap cas les propostes dels departaments podran significar o implicar
modificacions dels plans d'estudis vigents ni de la plantilla total del departament.

6.6 Per a la selecció de les sol·licituds que han de presentar els afectats, el consell del
departament haurà de tenir en compte, entre d'altres, els criteris següents:

- antiguitat com a professor universitari
- qualitat del centre on ha de transcórrer l'estada i voluntat acreditada de col·laboració
per part d'aquest, així com qualitat i interès del projecte a realitzar
- viabilitat del pla de treball
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- impacte positiu d'aquest en la investigació i docència del departament
- permisos gaudits els últims anys
- currículum docent, investigador i de gestió

6.7 Els professors que hagin gaudit d'un any sabàtic hauran de lliurar a la Comissió
Gestora un informe de l'activitat realitzada.

7. Permisos. D'acord amb el RD 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim de
professorat universitari, les universitats podran concedir llicències per estudis als
seus professors per realitzar activitats docents o investigadores vinculades a una
universitat, institució o centre, nacional o estranger, d'acord amb els requisits i
durada establerts en els seus Estatuts, en el marc de les disponibilitats
pressupostaries.

En aquest sentit, la normativa de permisos per a estudi o investigació del seu
personal acadèmic és la següent:

7.1 Assumptes propis i altres tipus de permisos

Fins a 10 dies hàbils, seran concedits pels departaments corresponents.
Trimestralment es passarà informació al vice-rector de Centres i Departaments.

7.2 Permisos d'un màxim de tres mesos.

Els concedirà el vice-rector de Centres i Departaments, per delegació del president de
la Comissió Gestora.

L'interessat presentarà instància de sol·licitud al departament afectat, el qual emetrà
un informe posant de manifest l'interès de la sol·licitud i assegurant que es cobrirà la
docència teòrica i pràctica assignada a l'interessat, sense sol·licitar cap increment de
professorat. Al mateix temps, farà constar el/s professor/s que cobriran la docència
durant el període de permís. Una vegada concedit el permís, es passarà comunicació
al/s centre/s afectat/s.

El personal al qual es concedeixi un permís d'aquest tipus tindrà plenitud de drets
econòmics.

Durant el mateix curs acadèmic no es podrà concedir cap permís d'aquestes
característiques a aquells professors que ja hagin gaudit de permisos que, sumats,
excedeixin els tres mesos. L'interessat haurà de manifestar en la seva sol·licitud si
compleix aquesta condició i si aquest permís, sumat als obtinguts durant els darrers
cinc anys, dóna un total inferior a dotze mesos.
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7.3 Permisos de més de tres mesos i de menys d'un any.

Els concedirà el president de la Comissió Gestora, seguint el procediment de l'apartat
2.
El personal al qual es concedieixi un permís d'aquest tipus tindrà dret a percebre el
80% de les seves retribucions íntegres.

7.4 Permisos de més d'un any.

Els concedirà el president de la Comissió Gestora, seguint el procediment de l'apartat
2.

Els beneficiaris d'aquest permís no tindran dret a cap retribució econòmica per part
d'aquesta Universitat.

7.5 En les sol.licituds de permisos per estudi o investigació referents als apartats 2,3
i 4, hauran de figurar:

- Temps de durada del treball a realitzar, amb indicació de les dates de
començament i de finalització.
- Si s'escau, retribucions que es percebran per qualsevol concepte i qualsevol
institució, durant el corresponent període.
- Condicions de què es gaudirà en el lloc previst per efectuar l'estudi o
investigació.
- Acceptació de la institució on s'efectuarà l'estudi o investigació.

8. Jubilacions. Els funcionaris docents podran optar per obtenir la seva jubilació
al final del curs acadèmic en què compleixin els 65 anys, segons estableix l'article
27 de la llei que modifica la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció
pública. Els professors que hi estiguin interessats, hauran de sol.licitar-ho al
departament, el qual, adjuntant-hi l'informe corresponent, ho trametrà al Vice-rector
de Centres i Departaments.

La Comissió Gestora resoldrà en el cas de la mateixa sol.idtud per part de professors
no funcionaris.

b) PROFESSORS CONTRACTATS

1. Incompatibilitat amb beques i ajuts. D'acord amb el que disposen les
convocatòries de beques de formació de professorat i personal investigador, la
possessió d'una beca pre-doctoral a Espanya i a l'estranger és incompatible amb
altres beques i salaris que impliquin vinculació contractual o estatutària de la persona
interessada. Per tant, el professor contractat o interí no pot gaudir d'aquestes beques o
ajuts, o el que és el mateix, no es podrà contractar ni nomenar qui gaudeixi de beques
o ajuts d'aquest tipus si prèviament no hi renuncia.
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2. Inici dels contractes. Els contractes formalitzats per al curs 1994-95 tindran
efectes administratius i econòmics a partir de la data que figuri en aquests, que
sempre ha de coincidir amb la que el departament corresponent certificarà com a data
d'incorporació del professor contractat, sempre que en aquesta data el professor hagi
presentat en la unitat administrativa que gestionarà el seu contracte la documentació
necessària per formalitzar-lo. Si el professor presenta la documentació en data
posterior a la de la incorporació al lloc de treball, el contracte tindrà efectes a partir
d'aqueixa data

En cap cas es podrà autoritzar la formalització d'un contracte o la modificació de les
condicions essencials d'un contracte existent, amb caràcter retroactiu.

3. Eficàcia dels contractes. En el cas de contractes que per ser formalitzats
requereixen la resolució d'un expedient de compatiblitat, l'eficàcia del contracte queda
subjecta a la clàusula suspensiva, per la qual el contracte no té eficàcia fins que
s'hagi formulat l'oportuna declaració de compatibilitat per part de l'autoritat
competent

No obstant això, la Universitat Rovira i Virgili es reserva la possibilitat d'atorgar
eficàcia provisional a l'esmentat contracte per tal d'evitar perjudicis a la persona
contractada o al servei públic.

Aquest tractament s'efectuarà igualment als contractes que, pel fet de ser renovats,
requereixin també renovació de la resolució de compatibilitat i als contractes en
vigència que necessitin una pròrroga de la resolució de compatibilitat o una nova
sol·licitud per canvi en les activitats professionals del professor contractat

En tot cas i després del termini legal, aquesta eficàcia provisional podrà ser revisada
si no s'ha obtingut resolució definitiva sobre la sol·licitud de compatibilitat.

4. Permisos. Els ajudants podran gaudir de permisos d'acord amb el mateix
procediment que el descrit per als professors de cossos docents.

CONVOCATÒRIA DE PLACES VACANTS DE
PROFESSORS ÍNTERIN

1. Les places de professors interins es cobriran mitjançant convocatòria pública pel
sistema de concurs.

Correspondrà a la Comissió Gestora aprovar la relació de vacants que es convocaran
a concurs. La convocatòria de les places es farà per resolució del rector, un mínim de
dues vegades l'any i en les seves bases inclourà una descripció de la plaça i els
requisits necessaris per prendre part en el concurs.

2. La resolució dels concursos correspondrà a una comissió constituïda per cinc
membres que hauran de pertànyer a una universitat catalana, amb la distribució
següent
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a) 2 professors, un dels quals serà el president, designats pel consell del departament
al qual està adscrita la plaça convocada.
b) 2 professors designats per la Subcomissió de Personal.
c) un professor de l'àrea de coneixement per la qual es convoca la plaça, no
pertanyent a la Universitat Rovira i Virgili, que serà nomenat pel rector, escoltat el
consell del departament.

3. La convocatòria de les places s'anunciarà com a mínim en un diari d'àmbit local i
un d'àmbit estatal.

De les bases de la convocatòria se'n donarà publicitat en el tauler d'anuncis del Servei
de Recursos Humans de la Universitat. Els successius actes que se'n derivin seran
fets públics en el mateix lloc.

4. En el moment de constituir-se la comissió, se'n designarà el secretari. La
comissió establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i, si ho creu
convenient, podrà convocar els candidats per a una entrevista personal.

La comissió elaborarà un informe raonat segons el model de l'annex 1 sobre els
mèrits dels candidats, d'acord amb els criteris de valoració establerts. Aquest informe
el trametrà a la Subcomissió de Personal, la qual proposarà el candidat escollit per a
la provisió de la plaça.

5. Contra la proposta de provisió de la Subcomissió de Personal, els candidats
podran presentar reclamació, llevat del supòsit de declaració de la plaça deserta, en el
termini d'un mes comptador des de la publicació de l'acord de provisió de la
Subcomissió de Personal. La reclamació s'ha de fer davant del la Comissió Gestora
de la Universitat, que resoldrà.

INFORME RAONAT DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA

President: A les hores del dia a
, es reuneix la comissió

específica, composta pels membres que signen al marge, per
elaborar un informe raonat sobre els candidats presentats a la
plaça de professor amb les característiques següents:

Secretari: Núm. de la plaça:
Categoria: Dedicació:
Àrea de coneixement:
Departament:
Activitat:
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Vocals: CANDIDATS!

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS MERITS
(amb indicació de la seva incidència percentual)

( %)
( %)
( %)
( %)

</>
(D

ca
c
D)

(/D

APLICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ
(indicant la puntuació -absoluta o relativa- obtinguda per cada candidat)

CRITERIS
CANDIDATS

1.
2.
3.
4.
5.

TOTAL
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PROPOSTA JUSTIFICADA D'AD.TUDTCACÏÓ A UN CANDIDAT

OBSERVACIONS

El president El secretari

_de 199_

Vocal

signat: signat: signat:

Vocal Vocal

signat: signat:

OBSERVACIONS (*)

En cas que l'adjudicatari de la plaça no pugui ocupar-la i presenti la renúncia
corresponent, la comissió proposa el segon membre de la llista i així
successivament, seguint l'ordre de prelació establert anteriorment

Tarragona,

El president El secretari Vocal

signat:

Vocal

signat:

Vocal

signat:

signat: signat:

(*) Aquest apartat s'ha de signar només en el cas que la comissió acordi aplicar-ho
així.
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NORMATIVA DE PROFESSORS ASSOCIATS

Determinats ensenyaments, per la seva especificitat o singularitat, tenen necessitat
de professors especialistes en determinades matèries d'una durada en crèdits poc
significativa (1.5, 3, 4.5) que sovint està per sota de la prevista per professors
associats amb docència anual.

D'altra banda, l'organització quadrimestral dels ensenyaments fa que en determinades
ocasions un professor associat imparteixi docència només en un període i no tingui
cap altra activitat durant tot el curs.

Actualment, la contractació de professors associats es fa mitjançant contractes
administratius de dos anys de durada, amb pròrroga automàtica si hi ha un informe
favorable del departament al qual estan adscrits. Aquest procediment és un obstacle
important per les necessitats actuals de la universitat.

Altrament, diverses situacions de gestió del personal docent obliguen a contractar el
que hom anomena "professors substituts", que no són altra cosa que professors
associats contractats per a un temps determinat, mentre duri la baixa o la dedicació a
la gestió dels professors als quals substitueixen, o mentre sigui necessària la seva
dedicació docent per raons diverses (simultaneïtat de més d'un pla d'estudis, etc.).

En aquest sentit, cal regular de nou la figura dels professors associats per adaptar-la,
dins del marc previst a l'actual legislació, a les noves necessitats de la Universitat,
incloent en aquesta regulació la figura dels professors substituts i considerant-los en
el mateix conjunt dels professors associats.

Article 1 Els professors associats seran contractats entre professionals de
reconegut prestigi que puguin aportar a la Universitat els seus coneixements en una
branca concreta de la ciència, l'enginyeria, les humanitats o les arts.

Article 2 S'estableixen els següents tipus de professors associats:

TIPUS 1 Professors amb contractes anuals prorrogables amb informe favorable
del consell de departament.

TIPUS 2 Professors amb contractes temporals, que després d'un informe favorable
del consell de departament podran renovar pel mateix període del curs següent.
Aquesta renovació s'haurà de formalitzar abans de la finalització del contracte.
Malgrat que la vigència del contracte sigui la necessària per impartir la docència
adjudicada, segons especifica l'article 3, els professors tindran la consideració com a
tais durant tot el curs, a efectes de representació i utilització pública d'aquesta
categoria.
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Artide 3 Els professors associats podran ser contractats per impartir un
nombre variable de crèdits, entre 9 i 18 per curs o part proporcional. El còmput de
temps de dedicació a la docència es podrà fer per períodes anuals, tot i que després es
concentri aquesta dedicació en un période déterminât

Article 4 La retribució dels professors associats serà la que estableix l'article
7.a del R D1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari.
La Comissió Gestora aprovarà el nombre de places de professors associats que
correspongui a cada tipus de retribució d'entre les que estableix l'esmentat article,
d'acord amb les necessitats docents i les disponibilitats pressupostaries.

Article 5 La primera contractació dels professors associats es farà mitjançant
concurs públic. La convocatòria serà feta per la Comissió Gestora i anirà
acompanyada d'una descripció de la plaça, on constarà el departament al qual estarà
adscrita, la docència a impartir i la durada dels contractes, així com els requisits
necessaris per prendre part en el concurs.

Article 6 Per resoldre els concursos, el consell del departament nomenarà
una comissió de contractació composta per:

Tres professors de cossos docents del departament, un dels quals serà el president de
la comissió, tots ells especialistes en matèries relacionades científicament.

Dos professors de cossos docents d'altres departaments especialistes en matèries
relacionades científicament, nomenats pel vice-rector amb competències en temes de
professorat.

Article 7 En el moment de constituir-se, la comissió de contractació
designarà un secretari. Aquesta comissió farà un informe raonat, on constin els
criteris emprats en la selecció i l'aplicació dels criteris als diferents candidats a
ocupar la plaça. El president de la comissió trametrà l'informe al consell de
departament, el qual controlarà el desenvolupament dels concursos i proposarà al
rector el candidat escollit per a la seva contractació.

Article 8 La Comissió Gestora resoldrà les impugnacions que puguin ésser
presentades.

NORMATIVA DE PROFESSORS VISITANTS

La Llei de reforma universitària preveu l'existència a les universitats de la figura del
professor visitant. Fins ara, la Comissió Gestora no ha regulat aquesta figura i, per
tant, cal una normativa que possibiliti posar en marxa aquest tipus de contractació,
ja que per consolidar la Universitat és del tot necessari poder disposar de professors
d'aquestes característiques.
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Article 1 Els professors visitants seran contractats entre professors o
professionals de reconegut prestigi que puguin aportar a la Universitat els seus
coneixements en una branca concreta de la ciència, l'enginyeria, les humanitats o les
arts.

Article 2 La contractació dels professors visitants es farà a proposta dels
consells de departament, per cobrir docència específica o singular. Serà acordada per
la Comissió Gestora, que fixarà també la durada dels contractes, la dedicació i les
retribucions, excepte en els casos que la contractació sigui conseqüència d'una beca
oficial que ho determini.

Article 3 Els contractes tindran una durada màxima d'un any, excepte en els
casos en què una beca o subvenció determini durades superiors. Podran formular-se
contractes per períodes inferiors.

Article 4 Els recursos per a la contractació de professors visitants provindran
d'ajuts externs específics (beques oficials, subvencions privades, etc) o bé de recursos
propis de la Universitat.

Article 5 La Universitat Rovira i Virgili podrà destinar recursos del seu
pressupost a la contractació de professors visitants, les places dels quals seran
assignades als departaments a partir de propostes concretes d'aquests.

Article 6 Els departaments podran proposar l'assignació de recursos del seu
capítol I no utilitzat durant un exercici per a la contractació de professors visitants.

Article 7 Mentre duri la seva presència a la Universitat Rovira i Virgili, els
professors visitants tindran la mateixa consideració que els professors de cossos
docents i podran participar en les reunions dels consells de departament.

NORMATIVA D'AJUDANTS

La Llei de reforma universitària disposa que la universitat podrà contractar ajudants
en els termes de la mateixa llei i en els que estableixin els estatuts de la universitat.

Article 1 L'activitat dels ajudants està orientada a completar la seva formació
científica, alhora que podran col·laborar en tasques docents.

Article 2 2.1 Els ajudants seran contractats a tonps complet, mitjançant
concurs públic entre aquells candidats que hagin obtingut el reconeixement de
suficiència per al desenvolupament de tasques de recerca.

2.2 Per resoldre els concursos, el consell del departament nomenarà una comissió de
contractació composta per:
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Tres professors de cossos docents del departament, un dels quals serà el president de
la comissió, tots ells especialistes en matèries relacionades científicament.

Dos professors de cossos docents d'altres departaments especialistes en matèries
relacionades científicament, nomenats pel vice-rector amb competències en temes de
professorat.

2.3 En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un
secretari. Aquesta comissió farà un informe raonat, on constin els criteris emprats en
la selecció, així com l'aplicació dels criteris als diferents candidats a ocupar la plaça.
El president de la comissió trametrà l'informe al consell de departament, el qual
controlarà el desenvolupament dels concursos i proposarà al rector el candidat
escollit per a la seva contractació.

2.4 La Comissió Gestora resoldrà les impugnacions que puguin ésser presentades.

Article 3 El contracte tindrà una durada inicial de fins a dos anys i serà
renovable una sola vegada, per un termini màxim de tres anys, sempre que l'ajudant
hagi obtingut el títol de doctor.

Article 4 Els consells de departament informaran de la possibilitat de
renovació dels contractes dels ajudants que hagin finalitzat el primer període de dos
anys. En aquest sentit, l'ajudant que vulgui renovar el seu contracte, haurà d'haver
dipositat la tesi doctoral abans del 30 de setembre del curs corresponent. Excepte en
casos justificats que aprovarà la Comissió Gestora.no es modificaran les condicions
del contracte fins que aquest no hagi arribat al seu termini.

Article 5 El règim jurídic contractual dels ajudants serà l'establert en la Llei
orgànica de reforma universitària i a les nonnes de desenvolupament.

Article 6 La Comissió Gestora determinarà les normes transitòries per als
contractes d'ajudants que actualment estan en vigor.

BEQUES UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
PER A LA FORMACIÓ DE PROFESSORAT

La Universitat Rovira i Virgili, com a universitat de creació recent, està posant en
marxa un conjunt important de nous ensenyaments i ha endegat la reforma de tots
els seus plans d'estudis. Això comporta necessitats importants de professors, que en
no existir una carrera docent establerta s'han de formar com a docents ocupant places
dissenyades per a altres funcions. El Ministeri d'Educació i Ciència i la Direcció
General de Recerca convoquen regularment beques per a la formació de personal que
no cobreixen ni molt menys les necessitats de la universitat.
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És per aquest motiu que la Comissió Gestora, en sessió del 26 d'abril, ha acordat la
creació de les beques Universitat Rovira i Virgili d'acord amb la normativa següent;

Article 1 A càrrec del pressupost corresponent a places vacants de plantilla de
cada departament, es poden crear beques de formació de professorat. Cada departament
proposarà, abans del mes de juny, les places que 210 vol cobrir i les que,
provisionalment, vol que siguin ocupades per becaris.

Article 2 Els becaris ho seran de recerca. La seva principal obligació és la
realització d'una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix, el consell
de departament els podrà assignar una col·laboració en tasques docents no superior a
9 crèdits/curs anual.

Article 3 Les beques seran convocades a concurs públic per la Universitat
Rovira i Virgili, repartides per departaments.

Article 4 El departament resoldrà l'assignació de becaris per acord del seu
consell, utilitzant com a criteri prioritari l'expedient dels sollicitants.

Article 5 La renovació de les beques es farà anualment per acord del consell
de departament, amb un màxim de tres renovacions. La cancel·lació d'una o més
beques per part del departament permetrà revertir a les places vacants de professorat
els recursos utilitzats en la generació de les beques.

Article 6 L'assignació mensual als becaris tindrà un import equivalent al 95
% del que anualment fixi el Ministeri d'Educació i Ciència per a les beques de
formació de professorat

Article 7 La Universitat Rovira i Virgili contractarà una pòlissa
d'assegurança per cobrir les despeses d'accident, malaltia i responsabilitat dels becaris
a càrrec del pressupost dels departaments que optin per crear aquestes beques.

Article 8 Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquesta normativa serà
resolt per la Subcomissió de Personal de la Comissió Gestora.

Acord S/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova ,a priorització de
sol·licituds PQS-94 i PTS-94 de grups de suport a la recerca.
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TÈCNICS SUPORT A LA RECERCA

Sol·licitud PQS94 i PTS 94

Els projectes de recerca subvencionats, el número i la coincidència amb el Pla de
recerca de la Generalitat de Catalunya (grups de qualitat, xarxes temàtiques, suport de
serveis, centres de referència) justifiques, en un primer nivell de prioritat, la
necessitat de personal tècnic qualificat POS (llicenciats) als següents departaments:

Departament de Bioquímica i Biotecnología
Dep. d*Eng. Química i Dep. d'Eng. Elèctrica i Mecànica
Departament de Geografia i Història.
Servei de Tecnologia Química

Els mateixos criteris justifiquen la necessitat, en un primer nivell de prioritat, de
personal tècnic PTS CFP2) per als Departaments:

Departament d'Antropologia Social i Filosofia
Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Departament de Química
Departament de Química (Enologia)

Altres peticions dels departamens de tècnics qualificats POS considerades en un
segon nivell de prioritat són:

Departament de Filologies Romàniques (lingüística
computacional).
Departament de Gestió d'Empreses i Economia.
Departament de Pedagogia.

En una segona priorització, i a causa de l'existència de grups de nova implantació, es
justifica la necessitat de personal tècnic PTS (FP2) als departament següents:

Departament d'Enginyeria Electrònica
Departament de Filologies Romàniques (lingüística
computacional).
Departament de Gestió d'Empreses i Economia
Departament de Pedagogia.

Acord 6/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aproven els preus dels
cursos d'estiu del Servei de Llengua Catalana de la Universitat Rovira i Virgili
següents:
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Membres URV
Alumnes externs

Nivell A (50 h)
11. 000 PTA
17.000 PTA

Nivells B,C i D (70 h)
14.000 PTA
21.000 PTA

Acord 7/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova a proposta del degà
de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, que el nomenament del professor
Juan Jacobo Aguilar Naranjo com a titular interí d'universitat, de l'àrea de
Fisioteràpia, sigui a temps parcial.

Acord 8/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova la proposta de la
Comissió Específica d'una plaça d'ajudant LRU de Filologia Catalana (plaça núm.
931102). El candidat proposat és la Sra. Anna Montserrat Ciurana.

Acord 9/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova , la sol·licitud de la
Dra. M. Victòria Arija Val per passar a ajudant LRU de2n cicle 2a etapa per estar en
possessió del títol de doctor.

Acord 10/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova , el canvi de
denominació de la plaça de laboral del grup UI de l'ETSE, de conserge a tècnic de
manteniment, per tal d'adequar aquesta plaça a la nomenclatura del catàleg, atès que
s'ha de convocar amb urgència i no comporta cap modificació pressupostària.

Acord 11/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aproven les places
següents per a l'oferta d'ocupació pública de l'any 1993.

-1 laboral del grup III, que fa referència a l'acord núm. 10
- 3 laborals del grup I per al Servei de Recursos Científics

Acord 12/37 de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova una comissió de
serveis extraordinària d'un any a la Sra. M. Dolors Castaño Urgellès, ajudant
d'Arxius i Biblioteques.

Acord 13/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova la sol·licitud de
comissió de serveis del Dr. Martí Oliva Franques, de la Universitat de Barcelona a la
Universitat Rovira i Virgili, amb càrrec a aquesta última.

Acord 14/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova la modificació
acordada per la Comissió Mixta Universitat Rovira i Virgili-Instítut Català de la
Salut, referent a la convocatòria del concurs per a la provisió d'una plaça de catedràtic
d'Universitat de l'àrea de Medicina, vinculada a l'Hospital Universitari Joan XXIII.
La modificació és la següent: a l'apartat "Categoria assistencial", en lloc de
"Facultatiu especialista" ha de dir "Cap de servei".
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Acord 15/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova ,a correcció en el
perfil de la plaça de titular d'universitat de l'àrea de Cirurgia, vinculada a l'Hospital
Universitari Sant Joan de Reus, a la qual f a referència el punt 17 de l'acta de la
Comissió Gestora del dia 07.03.94.

La correcció és la següent: a l'apartat "Categoria assistencial" en lloc de "Cap de
servei" ha de dir "Cap clínic". Aquesta correcció es deu a un error de transcripció a
l'acta de la Comissió Gestora del dia 7 de març de 1994.

Un cop corregit l'error s'aprova definitivament la convocatòria a concurs de cossos
docents universitaris de les places a què fa referència l'esmentat punt 17 de l'acord de
la Comissió Gestora del dia 7 de març de 1994.

Acord 16/37, de 24 de maig de 1994, pel qual s'aprova la contractació de
la Sra. Encarnación Pérez Ruiz com a personal laboral fix amb la mateixa categoria
que té actualment, a partir del dia 1 de juny de 1994, amb càrrec a les places de grup
I de l'oferta d'ocupació pública de l'any 1993.

Acord 1/38, de 20 de juny 1994, pel qual s'aprova l'avantprojecte de la nova
construcció de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Acord 2/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aprova el protocol d'acords
entre l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili.

Acord 3/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aprova l'adquisició de la casa
Agapito, situada a la plaça Pallai.

Acord 4/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aprova la proposta de
modificació de la plantilla del personal d'administració i serveis de la Universitat
Rovira i Virgili per al 1994:

PLANTILLA DEL PAS 1994

SERVEIS CENTRALS DE LA UNIVERSITAT

RECTORAT
LLOC DE TREBALL

Cap Gabinet del Rector
Cap de premsa

Cap de la Secretaria del Rectorat
Administratius

Auxiliars administratius

Pressupost
1993

1
1
1
5
2

Acció
1994

-1
+ 1
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CONSELL ECONOMIC
LLOC DE TREBALL

Secretari del Consell
Auxiliar administrait!

Pressupost
1993

0
1

Acció
1994

SÍNDIC »E GREUGES
LLOC DE TREBALL

Auxiliar administratiu

Pressupost
1993

0

Acció
1994
+ 1

GERÈNCIA
LLOC DE TREBALL

Gerent
Vice-gerent

Cap Gabinet de Gerència
Cap de Secretaria de Gerència

Administratius
Auxiliar administratiu

Cap Assessoria Jurídica
Tècnic contractes (II)

Cap Informàtica
Tècnic sistemes

Tècnic aplicacions
Tècnic suport usuaris

Tècnic obres i manteniment
Tècnic publicacions

Pressupost
1993

1
1
0
1
1
2
1
0
1
1
0
1
1
0

Acció
1994

+ 1
-1
+ 1
-1

+ 1

+ 2

SERVEIS UNIVERSITARIS
LLOC DE TREBALL

Adjunt al gerent de serveis
Cap Servei Biblioteques

Coordinadora Biblioteques
Cap de la Biblioteca General

Cap Secció Adquisicions
Cap Secció Catalogació

Cap Secció Préstec Internal.
Ajudant de Biblioteca

Administratiu

Pressupost
1993

0
0
1

1
1
1
1
0

Acció
1994

-1
+ 1

+ 1
+ 1
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Tècnic lingüístic
Administratiu

Auxiliar administratiu
Tècnic àudio- visuals II
Tècnic audio-visuals III

Administratiu Serveis Recursos
Coordinador Recursos Científics

Tècnics superiors rec cient
Mosso recursos científics

Tècnics superiors rec. tècnics
Tècnics grau mitjà Rec Tec
Tècnic de laboratori Rec Tec
Tècnic superior Tecno Quim

Tècnic grau mitjà Tecno Quim
Tècnic superior arqueologia

1
0
1
1
1
1
1
4
2
0
0
0
0
0
0

+ 1
+ 1

+ 1
+ 1

+ 2
+ 1
+ 1

SERVEI D'AFERS GENERALS
LLOC DE TREBALL

Cap del Servei
Tècnic congressos

Tècnic comunicació interna
Telefonista

Administratiu Registre
Auxiliar administratiu Registre

Bidell del Rectorat
Recepcionista del Rectorat

Jardiner

Pressupost
1993

0
0
0
2
1
0
2
0
1

Acció
1994
+ 1

+ 1

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
LLOC DE TREBALL

Cap del Servei
Cap de Secció Comptabilitat
Cap de Secció Gestió Adm.

Cap de Secció Tresoreria
Administratius

Auxiliars administratius

Pressupost
1993

1
1
1
1
3
3

Acció
1994

-1
+ 1
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SERVEI DE RECURSOS HUMANS
LLOC DE TREBALL

Cap del Servei
Cap de Secció Personal Docent

Cap de Secció PAS
Cap de Secció Nòmines

Administratius
Auxiliars administratius

Pressupost
1993

1
1
1
1
3
3

Acció
1994

SERVE* DE GESTIÓ ACADÈMICA
LLOC DE TREBALL

Cap del Servei
Cap de Secció Matricules
Cap de Secció Expedients
Cap de Secció Estudiants

Administratius
Auxiliars administratius

Tècnic d'informació

Pressupost
1993

1
1
1
1
3
3
0

Acció
1994

-1
+ 1

SERVEI DE GESTIÓ DE LA RECERCA
LLOC DE TREBALL

Cap del Servei
Cap de Secció de Projectes

Cap d'Oficina de Relacions Int.
Administratius

Auxiliars administratius
Tècnic sup. suport recerca

Tècnic lab. suport recerca (III)
Aux. admin, suport recerca

Pressupost
1993

1
1
0
1
1
0
0
0

Acció
1994

+ 1

+ 3
+ 1

CENTRES I DEPARTAMENTS

P. IMPERIAL TARRÂCO
LLOC DE TREBALL

Cap administratiu de centre
Tècnic de manteniment

Pressupost
1993

0
1

Acció
1994
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Bidell
Vigilant

Cap Biblioteca
Ajudant de Biblioteca
Auxiliar de Biblioteca

Aux. Biblioteca (cap setmana)
Cap Secretaria Química

Administratiu
Aux. administratiu

Cap Secretaria Lletres
Administratiu

Aux. Administratiu

9
2
1
1
1
2
1
2
0
1
1
1

-1

+ 1

•2
+ 2

-1
+ 2

ESCOLA TEC, SUP, D'ENGINYERIÂ |
LLOC DE TREBALL

Cap administratiu de centre
Tècnic de manteniment

Bidell
Cap de Biblioteca

Ajudant de Biblioteca
Auxiliar de Biblioteca

Cap de Secretaria
Administratiu

Aux. administratiu
Tècnic superior RIETSE

Tècnic grau mut ja RIETSE
Tècnic laboratori RIETSE
Auxiliar tècnic RIETSE

Pressupost
1993

0
1
3
1
1
0
1
3
1
1
2
0
2

Acció
1994
+ 1

+ 1

+ 1

-2
+ 2
+ 1
-1
+ 2
-2

MEDICINA I C. DE LA SALUT 1
LLOC DE TREBALL

Cap administratiu de Centre
Tècnic de manteniment

Bidell
Vigilant

Cap de Biblioteca
Ajudant de Biblioteca

Pressupost
1993

0
1
4
2
1
1

Acció
1994

-1
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Auxiliar de Biblioteca
Cap de secretaria

Aux. administratiu

1
1
2

C. M L'EDlíCACÍO I PSICOLOGÍA
LLOC DE TREBALL

Cap administratiu de centre
Tècnic de manteniment

Bidell
Vigilant

Cap de Biblioteca
Ajudant de Biblioteca
Auxiliar de Biblioteca

Cap de Secretaria
Aux. administratiu

Pressupost
1993

0
1
6
2
1
1
2
1
2

Acció 1994

+ 1

C. ECONOMI0« I EMPRESARI.
LLOC DE TREBALL

Cap administratiu de Centre
Tècnic de manteniment

Bidell
Cap de Biblioteca

Ajudant de Biblioteca
Auxiliar de Biblioteca

Cap de Secretaria
Administratiu

Aux. Administratiu

CIÈNCIES JlfRïDIQlffig
LLOC DE TREBALL

Cap administratiu de centre
Tècnic de manteniment

Bidell
Cap de Biblioteca

Ajudant de Biblioteca
Auxiliar de Biblioteca

Cap de Secretaria
Administratiu

Aux. administratiu

Pressupost
1993

0
1
4
1
3
0
1
1
2

Pressupost
1993

0
1
4
1
2
0
1
1
2

Acció
1994

-1
+ 1

-1
+ 1

Acció
1994

-1
+ 2

-1
+ 1

1
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ESCOLA D'ENOLOGIA
LLOC DE TREBALL

Tècnic de manteniment
Bidell

Cap de Biblioteca
Ajudant de Biblioteca
Auxiliar de Biblioteca

Cap de Secretaria
Aux. administratiu

Tècnic laboratori camp exper.
Auxiliar tècnic camp exper.

Mosso-masover (V)

Pressupost
1993

1
2
1
1
0
1
1
1
1
0

Acció
1994

-1
+ 1

+ 1

ESCOLA D'INFERMERIA
LLOC DE TREBALL

Tècnic de Manteniment
Bidell

Cap de Biblioteca
Auxiliar de Biblioteca

Cap de Secretaria
Administratiu

Aux. administratiu

Pressupost
1993

1
1
1
0
1
1
0

Acció
1994

+ 1

-1
+ 1

DEP. D'HISTÒRIA I
GEOGBAFla

LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. administratiu

Auxiliar de laboratori (IV)

Pressupost
1993

1
0
1

Acció
1994

DEP. D'ANTROPOLOGIA
SOCIAL I FILOSOFIA

LLOC DE TREBALL

Aux. Administratiu

Pressupost
1993

1

Acció
1994
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DEP. DE FILOLOGIES
ROMÀNIQUES

LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. Administratiu

Pressupost
1993

1
0

Acció
1994
-1
+ 1

DEP. DE FILOLOGIA ANGLO-
GERMÀNICA

LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. Administratiu

Pressupost
1993

1
0

Acció
1994
-1
+ 1

DEP. DE QUÍMICA
LLOC DE TREBALL

Administratiu

Aux. Administratiu
Tècnic superior

Tècnic de laboratori
Auxiliar tècnic

Pressupost
1993

2

1
0
2
1

Acció
1994

+ 1

-1

DEP* DE BIOQUÍMICA I
BIOTECNOLOGIA

LLOC DE TREBALL

Administratiu
Tècnic de laboratori

Pressupost
19193

1
1

Acció
1994

DEP. D'ENGINYERIA
ELECTRÒNICA

LLOC DE TREBALL

Administratiu
Tècnic de laboratori

Pressupost
1993

0
1

Acció
1994
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DEP. »ENGINYERIA
INFORMATICA

LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. administratiu

Tècnic de grau mitjà
Tècnic de laboratori

Pressupost
1993

1
0
0
1

Acció
1994

+ 1

»EP. D'ENGINYERIA QUÍMICA
LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. adminstratiu

Tècnic (I)
Tècnic (III)

Pressupost
1993

1
1
1
1

Acció
1994

DEP. B'ENG, ELÈCTRICA I
MECÀNICA

LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. administratiu

Tècnic (III)

Pressupost
1993

1
0
1

Acció
1994

DEP, DE CIÈNCIES MEDIQUES
BÀSIQUES

LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. administratiu

Tècnic de grau mitjà
Tècnic de laboratori

»EP. »E MEDICINA I
CIRURGIA

LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. administratiu
Tècnic de laboratori

Pressupost
1993

0
1
0
1

Acció
1994
+ 1
-1

Pressupost
1993

0
1
1

Acció
1994
+ 1
-1
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DEP. DE PSICOLOGIA
LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. administratiu

Auxiliar tècnic

Pressupost
1993

1
0
1

Acció
1994
-1
+ 1

DEP. DE PEDAGOGIA
LLOC DE TREBALL

Aux. administratiu

Pressupost
1993

1

Acció
1994

ÍíiDEF :̂ÍD:El;;6ESlOllD?EÍ«lÍ^SlS:l:
LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. administratiu

Pressupost
1993

1
1

Acció
1994

DEP* DE DRET
LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. administratiu

Pressupost
1993

1
0

Acció
1994

DEP. D'INFERMERIA
LLOC DE TREBALL

Administratiu
Aux. administratiu

Pressupost
1993

1
0

Acció
1994
-1
+ 1

DEP. DE FILOLOGIA
CATALANA

LLOC DE TREBALL

Auxiliar Administratiu

Pressupost
1993

0

Acció
1994
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ICE
LLOC DE TREBALL

Cap de Secretaria
Aux. administratiu

Pressupost
1993
1(1)

1

Acció
1994

+ 1

RESUM DE LES MODIFICACIONS DE PLANTILLA
NECESSÀRIES EN EL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I

SERVEIS

PLACA
Cap del Servei d'Afers Generals
Cap del Gabinet de Gerència
Cap de la Secretaria de Gerència
Cap d'administració de l'ETSE
Tècnics superiors (I amb complement)
Tècnics superiors (I)
Tècnics de grau mitjà (II)
Tècnics de laboratori (III)
Auxiliars tècnics (IV)
Masover
Ajudant de biblioteca
Auxiliar de biblioteca
Administratiu
Auxiliar administratiu
Vigilant

PRESS. 94
+ 1
+ 1
-1
+ 1
+2
+8
+2
+6
-3
+ 1
-2
+7
-9

+18
-1

Acord 5/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aprova la distribució del fons
PIAR:
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Ajuts a congressos i assistència a reunions. Fons PIAR

Comissió de Recerca 6/06/94

Disponibilitat de 2.500.000 PTA a repartir en dues convocatòries. La quantitat de les
sol·licituds recollides ascendeix a 5.137.500 PTA. El repartiment es fa seguint els
criteris establerts.

Restringir a congressos amb les condicions següents

- Confinançament i inscripció
- Difusió (fullet informatiu)
- Publicació del llibre de resums
- Només una petició per congrés
- La Universitat confinançaria com a màxim el 25%

Es podrà dedicar una part d'aquest apartat per a seminaris més reduïts, jornades i en
general seminaris amb cofinançament i difusió, sense les condicions d'un congrés.

D'acord amb aquests criteris, es distribueixen 1.900.000 PTA segons figura a
l'annex.

Properes convocatòries per als ajuts a congressos

- Només es pot presentar la sol·licitud una vegada

- S'ha de presentar la sol·licitud amb un any d'antelació

- La convocatòria de 1995 es farà pública durant els mesos de febrer-març

- La convocatòria de 1994, excepcionalment, roman viva; les sol·licituds arribades es
consideren vives per reconsiderar-les, en cas que hi hagi un roman de diners a
distribuir.

- La convocatòria de 1994 roman oberta fins al 20 d'octubre per tal d'acollir
sol·licituds.
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ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS • RESOLUCIÓ

COGNOMI DEPARTAMENT CONGRES ÀMBIT

DATA CR

LLOC DATES Q CON URV

rv>
-^

M3M

VCENTE

LUS

CARLOS

BJOALD

CORAL

atSABET

DIEGO

MONTSERRAT

MARI« GLORIA

VIGENTS.

XI ANÀ

JOSÉ EUGENIO

CARMEN

AACCCNOM1

MARTNEZ

MARINEZ

KARIN

CARBONELL

CUADRADA

HUN TING FORD

LOPE2

SANMAHTI

MORELLO

FERRERES

NOGUERA

GARCIA ALflEA

(XAVER

DEPARTAM9JT

DRET

ENGNYERIA
aECTROMCA

FILOLOGIES
ROMANGUÉS

GEOGRAFIA 1
HISTORIA
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Acord 6/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aprova la priorització de les
sol·licituds per a infraestructura PIR-94, segons l'informe de la Comissió Tècnica de
Recerca :

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE RECERCA

Criteris utilitzats per prioritzar les peticions del PIR-94

Criteris bàsics (o eliminatoris1)

Grups consolidats (amb projectes vius finançats per les administracions)
Grups de nova implantació
Grups prioritzats en primer lloc pel departament

En aquells casos en què el grup situat pel departament en primer lloc no complia
algunes de les condicions bàsiques, ha passat a ser considerat el grup situat en segon
lloc, i s'hi han aplicat-se els mateixos criteris que els altres per a la priorització.

Criteris per a la priorització

Cofinançament
Grups consolidats experimentals
Substitució de material obsolet
Grups de nova implantació

D'acord amb l'aplicació d'aquests criteris, s'han identificat les sol·licituds que haurien
d'ésser prioritzades.

Les sol·licituds que no han estat incloses en la llista prioritzada es trametran també a
la Direcció General de Recerca sense establir cap ordenació especial més que
l'alfabètica.
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PRIORITZACIÓ INFRAESTRUCTURA PIR 94

D'acord amb els criteris utilitzats per la Comissió Tècnica, es presenta la proposta
següent:

Dr. Martínez Salamero
Dept. Enginyeria Electrònica
Cofmançament/GC 4,4

Dra. Coral Cuadrada
Dept. Geografia i Història
Cofinançament/GC 1,1

Dra. Virginia Cádiz
Dept. Química
GC 6,2

Dr. LJuís Aróla
Dept. Bioquímica i Biotecn.
GC 5,6

Dr. Josep F. Cano
Dept. CC. Mèdiques Bas.
GC 4,1

Dr. Jordi Salas
Dept. Medicina i Cirurgia
GC 4,0

Serveis Tècnics 13

Dr. Alberto Coronas
Dept. Eng. Elèctrica i Mec.
GC 4,0

Dr. José E. García-Albea
Dept. Psicologia
GNI 2,1

Dr. Carlos Martín Vide
Dept. Filologia Romànica
GC 0,9

Serveis de Recursos Científics
2,3

Dr. Agustí Segarra
Dept. G. d'Empreses i Econ.
GNI 1,4

Dra. Margarida Aritzeta
Dept. Filologia Catalana
GNI 0,9
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Acord 7138, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aprova el Programa marc
mediambiental de la Universität Rovira i Virgili.

PROGRAMA MARC MEDIAMBIENTAL DE LA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

I- PREÀMBUL

1. Les societats occidentals desenvolupades tenen un alt índex de consum de
productes i serveis. El predomini durant dècades del model d'usar i llençar ha
dut inexorablement a una creixent generació de residus industrials i urbans,
i a una reducció dels recursos naturals disponibles. A tot això s'afegeixen
canvis globals de gran transcendència com l'efecte hivernacle i la
disminució de la capa d'ozó. Els greus problemes ambientals que es deriven
d'aquests fets han palesat, després d'un lent procés de conscienciació, la
necessitat de formular polítiques mediambientals per tal d'assolir el que
s'anomena creixement sostingut.

2. A Catalunya, la Generalitat i els ens locals, que comparteixen les
responsabilitats en matèria de gestió mediambiental, han dut a terme en els
darrers anys una sèrie d'actuacions tècniques, économico-administratives i
normatives encaminades a l'assoliment dels objectius que en política de
medi ambient han establert les Directives de la Comunitat Europea. La
protecció del nostre entorn ultrapassa el marc legislatiu que sovint va
endarrerit respecte a les necessitats reals. Aquestes necessitats fan que sigui
una responsabilitat de tothom, en el dia a dia, en el món privat i en el
públic, el tenir especial respecte al medi natural i a la seva protecció.

3. La Universitat Rovira i Virgili (URV), com a institució de dret públic que
té les finalitats, entre d'altres, de difondre i comunicar la ciència en la
comunitat que l'envolta, i de participar en el progrés i en el
desenvolupament cultural, social i econòmic, ha de ser capdavantera en
l'aplicació de mesures correctes per garantir que el seu impacte sobre el
medi ambient sigui el mínim possible, ajudant a la vegada a incrementar la
informació i la formació sobre aquest tema en tots els àmbits on la
Universitat sigui present.
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4. La URV deixa constància de voler actuar en la direcció esmentada en el punt
anterior, quan en l'apartat 6 de l'article 5 dels seus Estatuts afirma que és
una funció de la Universitat la promoció del respecte al medi ambient. Amb
l'establiment d'aquest programa marc mediambiental no es fa més que
refermar aquesta voluntat, tot definint una política mediambiental, amb
objectius clars i de futur, i uns instruments organitzatius, tècnics i
econòmics per dur a terme les finalitats proposades.

II- ANTECEDENTS

La URV no ha estat del tot aliena als problemes mediambientals que originen les
seves activitats. Les actuacions que s'han desenvolupat en aquest sentit són les
següents:

1. Pel que fa a la gestió de residus:

a) El 1993 es va desenvolupar un pla de recollida selectiva de residus
tòxics en petites quantitats a la Facultat de Química, que actualment
es troba en una segona fase d'optimització. Per altra banda, s'està
impulsant la implantació d'un pla de similars característiques a la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Aquestes actuacions es
duen a terme dins d'un Conveni marc de cooperació entre la URV i la
Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, per a l'establiment
d'un programa de gestió de residus (PGR).

b) La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i el Departament de
Bioquímica i Biotecnologia han realitzat des de fa anys una recollida
selectiva dels residus radioactius generats en les seves instal·lacions de
recerca. A més a més, també han separat selectivament els residus
biològics generats en els seus laboratoris. Ambdós tipus de residus
són posteriorment canalitzats a través d'empreses especialitzades.

c) En alguns centres de la URV ja s'han instal·lat contenidors per a la
recollida selectiva de residus assimilables a urbans.

2. La protecció radiològica en les instal·lacions radioactives de recerca de la
URV s'ha anat realitzant des de la seva obertura. Amb la creació del Servei
de Recursos Científics (SRC), i dins d'ell, d'una Unitat de Radioisotops i
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Residus, es pretén potenciar encara més aquest vessant a través d'un pla d'ús
de les radiacions ionitzants i d'un manual de protecció radiològica que
garanteixin la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.

3. En els darrers anys, la URV ha organitzat cursos de formació i divulgació
relacionats amb la protecció mediambiental, o ha col·laborat en la seva
realització. Diferents ensenyaments han incorporat en els seus plans
d'estudis assignatures i cursos en què es tracten aquests temes.

4. A nivell de recerca, hi ha un ampli ventall de grups de la URV que. des
d'àmbits distints, estan treballant en temes relacionats amb el medi ambient
i amb les problemàtiques diverses que l'afecten.

III- OBJECTIUS

1. L'objectiu principal d'aquest programa és establir un marc general d'actuació
mediambiental en què es prevegin els mecanismes necessaris per dur a
terme una política basada en el control integral de les activitats d'impacte
ambiental, presents i futures, que siguin desenvolupades a la URV.

2. És un objectiu addicional crear les eines perquè en cada àmbit d'actuació, a
més dels aspectes tècnics, es tinguin en compte els vessants investigador,
docent i divulgatiu, per tal de convertir la Universitat en un punt de
referència i de debat en els temes mediambientals.

IV- DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA MEDIAMBIENTAL DE LA
URV

1. La URV expressa la seva voluntat d'adoptar una política mediambiental
basada en una avaluació continuada de les activitats realitzades a la
Universitat que puguin contribuir a l'alteració del nostre entorn. Aquesta
política, a més d'estar dirigida a complir amb les disposicions legals,
s'orientarà envers una visió de futur capdavantera, que permeti a la nostra
Universitat excel·lir en els aspectes relacionats amb la protecció
mediambiental.

2. Els àmbits als quals s'adreçarà la política mediambiental de la URV seran:
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a) Gestió de residus
b) Control d'emissions
c) Estalvi de recursos naturals
d) Respecte al paisatge i als espais naturals
e) Protecció radiològica
f) Contaminació acústica
g) Medi ambient social

Es tindran en compte els vessants tècnic, divulgatiu, científic i docent.

3. En cada àmbit d'actuació es fixaran els objectius concrets, desenvolupats a
partir dels més generals, que s'expliciten en l'apartat V.2 d'aquest document.
L'assoliment d'aquests objectius es determinarà mitjançant auditories
internes i externes, i posteriorment s'adoptaran les mesures correctores
oportunes.

4. La URV fomentarà la formació i conscienciació mediambiental dels seus
alumnes, personal docent i personal d'administració i serveis.

5. Com a institució pública estretament lligada al seu entorn, la URV té la
voluntat d'establir amb aquest un diàleg obert en els temes mediambientals,
que es canalitzarà mitjançant debats, cursos i altres actuacions que permetin
respondre a les necessitats socials.

6. La URV es compromet a dotar del suport material, tècnic, econòmic i
administratiu necessari per realitzar correctament les actuacions que es
desenvolupin a partir d'aquest pla marc, i que estan encaminades a fer
complir les directrius de la seva política mediambiental.

V- ACCIONS

1. Com a instruments principals de gestió mediambiental s'utilitzaran els
estudis d'impacte ambiental (EIA) i les auditories mediambientals (AMA):

a) Es realitzaran EIA de les futures instal·lacions de la URV. En
l'annex 1 es detallen els objectius, continguts i
metodologia per a la seva elaboració.

b) Es realitzaran AMA internes i externes per avaluar la situació
mediambiental de la URV i garantir, a la vista dels
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resultats, el compliment de la política mediambiental
fixada en aquest programa marc o en documents futurs.
En l'annex 2 es detallen els objectius, l'abast i els
procediments d'una AMA.

2. Els objectius generals de la política mediambiental de la URV, sense tenir
en compte aquells que es puguin afegir després de l'anàlisi dels resultats de
les AMA i els EIA, seran els següents:

I) Gestió de residus

a) Elaboració i implantació de plans de recollida selectiva de residus
tòxics i perillosos, biosanitaris i radioactius en tots els centres de la
URV que en produeixin.

b) Elaboració i implantació d'un pla de recollida selectiva dels residus
assimilables a urbans en tots el centres de la URV, d'acord amb la
política dels ens locals on es trobin localitzats. Aquests plans, i els del
punt anterior, posaran èmfasi en mesures de minimització, tractament
en origen i potenciació de la recuperació i el reciclatge.

c) A nivell docent, es potenciarà la introducció dels conceptes relacionats
amb la gestió dels residus en tots els estudis de la URV, i
especialment en aquells on la generació de residus tingui un
protagonisme rellevant. En les classes pràctiques on es generin
residus, s'haurà de preveure i realitzar una gestió correcta d'aquests.

d) Es crearà un pla per millorar i optimit/ar la gestió de materials i
productes en els laboratoris de la URV.

ü) Control d'emissions

a) Creació de sistemes que permetin controlar les emissions al
clavegueram, sobretot en les construccions de nous edificis de la URV
on es puguin produir vessaments contaminants.

b) Es crearan les mesures tècniques encaminades al control de les
emissions de gasos.
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IH) Estaivi de recursos naturals

a) Es desenvoluparan plans per a la millora de l'eficiència energètica en
el camps de l'enllumenat i la climatització.

b) Es desenvoluparan plans per a l'estalvi d'aigua, gas i energia elèctrica.

c) Es potenciarà la utilització de productes i materials reciclables i dels ja
reciclats, com el paper.

d) Es potenciaran les tecnologies alternatives. En aquestes mesures
s'inclouran les tendents a reduir l'ús de CFC.

F/) Respecte al paisatge i als espais naturals

a) En la implantació de noves instal·lacions de la URV es tindrà especial
cura en el respecte al paisatge i als espais naturals. S'adoptaran les
mesures que en aquest aspecte resultin dels EIA realitzats.

V) Protecció radiològica

a) S'elaborarà un manual de protecció radiològica, que serà d'obligat
compliment per totes aquelles persones de la URV la tasca de les
quals estigui relacionada amb l'ús de les radiacions ionitzants.

VI) Contaminació acústica

a) S'elaborarà un mapa d'intensitat acústica de les instal·lacions de la
URV. per tal de prendre les mesures correctores adients.

VU) Medi ambient social

a) S'elaboraran estudis sobre l'impacte social de la URV i sobre la
procedència i característiques dels seus components (vegeu annex 1.
apartat 2.1.).

3. Per assolir els objectius establerts en el punt anterior s'utilitzaran estratègies:
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a) Elaboració de plans d'actuació en els àmbits concrets. Aquests plans
seran aprovats pels òrgans de govern.

ü) Horitzontals

a) Els centres, departaments i unitats elaboraran normes d'actuació
mediambiental que considerin tots els àmbits esmentats en el punt
anterior. Aquestes normes hauran d'incorporar les mesures dels plans
verticals, prèviament aprovats pels òrgans de govern

b) En el disseny i funcionament dels nous centres de la URV s'inclouran
les mesures tendents a complir amb els objectius fixats en els diferents
àmbits d'actuació.

4. Accions formatives, divulgatives i de relació amb l'entorn:

a) Divulgació interna i externa d'aquest programa marc mediambiental i
de les accions derivades de la seva aplicació.

b) Realització de cursos de formació mediambiental dirigits a alumnes,
personal docent, personal d'administració i serveis i públic en general.

c) Creació de convenis i col·laboracions amb institucions, empreses i
associacions públiques i privades relacionades o interessades amb els
problemes del medi ambient.

VI- ORGANITZACIÓ

1. Es crearà una comissió de gestió mediambiental. coordinada pel Servei de
Recursos Científics, que en aquest moments és l'únic departament de la
URV que té competències reglamentades (radioprotecció i gestió de residus)
en aquesta matèria. Aquesta comissió tindrà un caràcter provisional fins que
la idoneïtat dels aspectes organitzatius relacionats amb la gestió
mediambiental siguin avaluats en l'AMA (vegeu annex 2. apartat 3.1).

2. La funció principal d'aquesta comissió serà la de vetllar per l'acompliment
de la política mediambiental definida en aquest programa marc. Seran
funcions concretres d'aquesta comissió:
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a) Prioritzar les actuacions a realitzar
b) Designar els equips de treball encarregats d'elaborar els plans

d'actuació
c) Aprovar els plans que seran proposats als òrgans de govern per a la

seva aprovació final
d) Designar els equips de treball que facin efectius els plans aprovats pels

òrgans de govern
e) Realitzar un seguiment dels resultats de cada actuació
O Realitzar accions correctores, si escau, dels plans aprovats
g) Realitzar memòries anuals
h) Coordinar les activitats de la URV relacionades amb el medi ambient
i) Totes aquelles altres que li siguin encomanades pels òrgans de govern.

En els apartats de gestió de residus i protecció radiològica s'actuarà en
coordinació amb la Comissió d'Usuaris de la Unitat de Radioisotops i
Residus del Servei de Recursos Científics, que ja actua en aquests àmbits.

3. Composició de la comissió:
a) Un representant dels òrgans de govern de la URV
b) Un representant per centre
c) Un representant per departament
d) Un representant del Servei de Recursos Científics, que actuarà de

coordinador
e) Si escau, experts interns o externs en els diferents àmbits d'actuació.

4. El funcionament intern serà fixat per la mateixa comissió.

5. Es dotarà del personal intern per fer front als objectius de la política
mediambiental de la URV i als plans específics que se'n derivin de la seva
aplicació.

VII- INSTRUMENTS ECONÒMICS

1. La URV es compromet a fer front a les despeses generals que originin les
AMA, els EIA i les actuacions mediambientals aprovades pels òrgans de
govern. Les despeses imputables a centres o departaments, com les
derivades de la generació de residus, podran recaure en últim terme en
aquests, que les hauran de preveure en els seus pressupostos respectius.
Aquest fet respon al principi "qui contamina, paga".
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2. Per a la posada en marxa d'aquest pla i per a la realització de les accions que
se'n derivin, se sol·licitarà el suport de les organitzacions i administracions
públiques i privades, en el mateix sentit del conveni firmat entre la URV i
la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX 1

ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

1. OBJECTIUS DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

1.1 Objectiu bàsic

L'objectiu fonamental dels estudis d'impacte ambiental (EIA) és evitar
possibles errors i danys ambientals originats en projectes productius o econòmics, la
correcció del quals podria ser altament costosa, tant des del punt de vista privat
(costos transferibles a l'empresa) com des d'un punt de vista social (costos
transferibles a la societat).

1.2 Objectius addicionals

a) Disposar de tècniques i metodologies d'avaluació que permetin introduir en
les decisions, els efectes dels projectes de desenvolupament en el medi
natural i social, difícils de quantificar i avaluar.

b) Presentar una informació integrada dels impactes sobre el medi ambient.
c) Integrar els diferents organismes públics i privats que tenen algun grau de

responsabilitat sobre les decisions que afecten el medi ambient.

1.3 Definició d'impacte ambiental

Es diu que hi ha un impacte ambiental quan una acció o activitat produeix
una alteració favorable o desfavorable en el medi o en algun dels components del
medi. L'impacte d'un projecte sobre el medi ambient pot definir-se com la diferència
entre la situació del medi ambient futur modificat, tal com resultaria després de la
realització del projecte, i la situació del medi ambient futur, tal com hauria
evolucionat sense l'actuació projectada.

2. L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

2.1 Contingut d'un EIA
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Qualsevol activitat o projecte tindrà necessàriament un efecte sobre dues grans àrees:
el medi ambient natural o físic i el medi ambient social.

Medi ambient natural
a) Contaminació atmosfèrica
b) Contaminació de les aigües
c) Contaminació acústica
d) Deteriorament del sòl
e) Utilització racional dels recursos renovables
O Tractament correcte dels residus
g) Efectes de les radiacions ionitzants

Medi ambient social

a) Demografia
b) Aspectes econòmics de la protecció del medi ambient, incloent la generació

d'ocupació
c) Marc jurídic
d) Problemàtica d'assentaments humans
e) Consideració de la dotació d'equipaments comunitaris i infraestructures
f) Conservació del patrimoni històric i cultural
g) Educació ambiental
h) Consciència i participació ciutadana

2.2 Medotodologia per a l'elaboració d'EIA

Definició d'objectius

Tot estudi d'impacte ambiental haurà d'iniciar-se amb una descripció clara dels
objectius i de l'abast.

a) Propòsits específics de l'estudi: s'ha d'aclarir a qui va dirigit l'estudi,
responsables del projecte, autoritats oficials, opinió pública, etc.

b) Tècniques i possibilitats per a l'obtenció d'informació: s'han d'identificar les
fonts mitjançant les quals s'obtindrà la informació, i les possibilitats de fer
estimacions reals en relació amb el potencial deteriorament sobre el medi
ambient.
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c) Tractament de la informació: s'hauran d'explicitar les diferents metodologies
existents per a l'elaboració de l'estudi, els pros i els contra de cadascuna,
especialment de la que finalment serà escollida.

Recollida d'informació

Un cop realitzades les anàlisis inicials sobre la natura del projecte a desenvolupar,
així com els principals objectius, es procedirà a la recollida d'informació necessària
per a l'elaboració de l'estudi. La recollida s'enfocarà en dues gran àrees: per una
banda, convé elaborar el projecte en si, identificant clarament els respectius objectius
i oportunitats i la identificació d'aquelles accions susceptibles de produir impactes, i
per altra banda, s'ha de definir la situació de l'entorn abans de l'inici de les
operacions, amb el propòsit d'identificar clarament aquells elements o variables que
poden ser modificades; és a dir, l'inventari dels elements i la valoració d'aquest
inventari.

2.3 Descripció del projecte

L'EIA s'ha d'iniciar amb una descripció del projecte, atenent almenys les
consideracions següents:
- Nom del projecte
- Nom del promotor del projecte
- Objectius del projecte
- Producte fabricat o servei que s'ofereix
- Alternatives de localització considerades i les raons que han motivat la decisió
d'ubicar el projecte en el lloc seleccionat
- Calendari de treballs, data d'inici de les obres i terminis, així com la posada en
marxa de l'activitat i la vida estimada del projecte
- Descripció de la localització
- Les possibles necessitats de noves infraestructures (transport, aigua i energia,
infraestructura sanitària, etc)
- Creació d'ocupació prevista. Ocupació directa i indirecta generada pel projecte

2.4 Identificació d'accions susceptibles de produir impactes

És convenient diferenciar clarament els elements del projecte o parts en què es pot
subdividir, amb l'objectiu de detectar les accions o causes desencadenants dels
possibles impactes. Això implica que el projecte ha de ser avaluat per a totes les
fases del seu desenvolupament, tais com estudis previs, construcció, explotació i
abandonament.
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2.5 Anàlisi de la zona en l'estat actual

En realitzar un EIA s'ha de tenir un coneixement el més exacte possible del
medi que es veurà afectat pel projecte, de les seves característiques físiques i
biològiques.

Es procedeix a una recollida d'informació, que ha d'incloure com a mínim:
a) Condicions climàtiques (segons l'abast del projecte)
b) Litologia
c) Sòls
d) Hidrología
e) Vegetació i fauna (segons l'abast del projecte)
O Recursos culturals
g) Aspectes sòcio-econòmics

2.6 Identificació i predicció d'impactes

La identificació dels impactes és el resultat de comparar la informació de
l'anàlisi del projecte, i l'obtinguda a través de l'inventari del medi físic i social.

Les fases a seguir per a la identificació dels impactes són:
a) Anàlisi del diagrama de flux i de balanç de materials
b) Mesures correctives.
b) Identificació prèvia d'impactes
c) Proves viables
d) Identificació final d'impactes

2.7 Ponderació i valoració d'impactes

Després de la identificació dels diferents impactes, aquests han de ser descrits
sistemàticament. Les avaluacions d'impactes s'analitzen per separat, i després es
consideren els impactes en conjunt.

Les valoracions a realitzar en un EIA són de tres tipus:
a) Interpretació
b) Valoració qualitativa
c) Valoració quantitativa

2.8 Prevenció de l'impacte ambiental
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Després de l'avaluació dels impactes l'estudi ha de proposar mesures
d'atenuació o correcció. Aquest pas és òbviament innecessari per a aquells elements
impactants. per als quals ja existeixi alguna mesura correctora incorporada en el
mateix procés.

Les mesures de prevenció contindran almenys els punts següents:
- Control d'emissions a l'atmosfera
- Control de vessaments als aquifers
- Control de vessament de residus tòxics
- Mesures correctores per a la conservació de sòls
- Ús racional dels recursos naturals
- Pla urbanístic, etc.

2.9 Programa de vigilància ambiental

Tot estudi d'impacte ambiental ha d'anar acompanyat d'un programa de
vigilància ambiental (PVA). La seva finalitat és establir un sistema que garanteixi
l'acompliment de les indicacions i mesures protectores i correctores contingudes en
TEIÀ.

En els aspectes pràctics, el PVA:
a) Proporciona informació a l'òrgan administratiu responsable de

quins són els aspectes del medi i del projecte que han de
ser vigilats

b) Ofereix a aquest òrgan un mètode sistemàtic, el més senzill i
econòmic possible, per realitzar la vigilància d'una forma
eficaç

2.10 Organització i seguiment dels EIA

És necessari elaborar un pla de seguiment i control, que tindrà com a objectiu
fonamental assolir que les condicions que generen el deteriorament ambiental es
mantinguin sota control al llarg de tota la vida útil del projecte.

Aquest control de seguiment haurà de:

a) Establir la freqüència de controls operacionals
b) Comprovar la validesa dels valors obtinguts en l'avaluació del

projecte
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c) Controlar l'execució del projecte i el grau d'eficàcia de les mesures
correctores proposades. Ajustar-les o modificar-les per
garantir-ne el correcte funcionament.

d) Verificar l'origen, qualitat, quantitat i correcta posada en marxa
dels productes i materials utilitzats

e) Preveure mesures correctores o accions que disminueixin els
efectes de situacions no previstes, però possibles

f) Crear un banc de dades que inclourà informació quantitativa,
qualitativa i gràfica de com evoluciona el medi, com a
conseqüència de la nova situació introduïda pel projecte.

ANNEX 2

AUDITORIA MEDIAMBIENTAL

1. DEFINICIÓ

Una auditoria medi ambiental (AMA) és un instrument de gestió que
comprèn una avaluació sistemàtica, documentada, periòdica i objectiva sobre
l'organització, la gestió i les instal·lacions mediambientals, amb l'objecte d'ajudar a
la protecció de l'entorn per, d'una banda, facilitar el control de la gestió de pràctiques
mediambientals i, d'una altra, avaluar el compliment de les polítiques de l'empresa
en matèria mediambiental, així com la cura dels requeriments normatius.

2. OBJECTIUS

a) Permet a la direcció de l'empresa tenir un coneixement exacte de:
- la legislació mediambiental que afecta l'empresa
- el grau de compliment de la legislació
- els riscs derivats de la situació actual en relació amb la responsabilitat
jurídica

b) Proporciona una identificació de les solucions tècnicament i
econòmicament viables que permeten compatibilitzar el compliment amb la
llei amb un millor posicionament en el mercat

c) Subministra la informació necessària per al disseny d'un pla de
comunicació, intern o extern, que doni respostes a les peticions
institucionals, a les inquietuds socials i a les dels consumidors.
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L'auditoria no és més que una eina, i per ella mateixa no proporciona solucions,
sinó que simplement facilita la seva identificació.

3. ABAST

L'abast d'una AMA es pot considerar des de dos punts de vista complementaris:

a) Des de la presa de mostres fins a l'elaboració d'informes i la difusió externa
dels resultats

b) Des de l'anàlisi tècnica i legal de la problemàtica fins als aspectes purament
organitzatius o econòmico-financers.

No totes les auditories tenen el mateix abast. Atès que es tracta d'una mesura
voluntària, en cada cas es pot i s'ha d'adaptar a les necessitats de cada empresa.

Les AMA se subdivideixen en subAMA. Cada subAMA es divideix en:
a) Fase de gabinet: anàlisi de la situació en termes teòrics
b) Fase de camp: comprovació i verificació del grau de compliment

de la situació estudiada en la fase de gabinet
c) Fase d'informe sectorial: síntesi final, suggeriments i oportunitats

de millora de cada subAMA.

3.1 SubAMA

SubAMA tècnica

L'objectiu de la subAMA tècnica és determinar quins són els problemes ambientals
derivats del processos que es realitzen, i en funció d'això traçar les línies d'actuació
més adequades per dur a terme les adaptacions necessàries.

En una primera fase s'estudia el procés productiu incloent-hi:
a) Anàlisi de matèries primeres: origen, composició i emmagatzematge
b) Qualificació i homologació de proveïdors
c) Anàlisi sobre diagrames de procés dels punts potencialment contaminants i

les raons de risc potencial.

Paral·lelament es prenen mostres de les emissions a l'atmosfera, dels vessaments
d'aigües residuals i dels residus industrials, i s'analitzen balanços de
matèria/energia..S'analitzen, també, els sistemes d'emmagatzematge de residus,
sòlids o líquids, així com el seu destí final.
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SubAMA energètica

L'auditoria energètica s'establirà d'acord amb els conceptes següents:
a) Fonts de subministrament energètic, on s'analitzarà l'energia elèctrica, els

combustibles i el consum total d'energia
b) Equips consumidors d'energia
c) Elaboració del diagrama de flux energètic (si escau)
d) Millores en l'estalvi i en la conservació de l'energia.

SubAMA legal

Analitza detalladament el nivell de compliment de la legislació per part de l'empresa
en estudi. S'hi detallen les normatives que afecten directament a nivell comunitari,
estatal, autonòmic i municipal.

SubAMA de seguretat i higiene

S'hi delimiten les àrees de risc potencial d'acord amb el coneixement dels processos.
S'analitzen els procediments especials amb què compta l'empresa per garantir la
seguretat en el treball. També es consideren:
- accés a les àrees de treball
- risc i recerca d'accidents
- resposta davant d'emergències i vessaments
- anàlisi i comunicació de riscos
- plans parcials i generals.

Partint de l'anàlisi de la situació actual, se suggereixen les millores oportunes per
garantir la seguretat en el treball.

SubAMA econòmico-financera

En aquesta subAMA es proposa l'estructura financera òptima per a la posada en
pràctica de les solucions, considerant els beneficis econòmics derivats de la inversió,
els increments en costos, l'anàlisi d'adaptacions i les possibles fonts de finançament.

SubAMA administrativa

Es tracten tots aquells aspectes organitzatius que poden estar relacionats, directament
o indirectament, amb la gestió mediambiental. Es realitza una revisió detallada de
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l'organigrama de l'empresa, identificant els responsables de medi ambient, si n'hi ha,
així com les seves funcions i el nivell de decisió (existència o no d'un pressupost,
posició relativa en l'organigrama, etc.)

Sovint la dispersió de competències és un dels factors que més negativament
contribueix a la mala gestió global en aquest àmbit.

També s'analitza en aquesta subAMA la imatge externa de l'empresa i les seves
relacions amb grups de pressió, com són cooperatives, associacions de veïns,
administracions, clients, etc.

Tenint en compte tot això, es proposen les línies d'actuació, en termes d'organització
interna, que hi poden contribuir més positivament.

4. METODOLOGIA

Les fases d'una AMA són les següents:

I. Fase d'anàlisi prèvia:

- Identificació de la problemàtica mediambiental
- Disseny de l'esquema de mostreig

II. Fase de mostreig i valoració dels resultats:

- Presa de mostres i determinacions analítiques
- Anàlisi tècnica dels resultats.

III. Fase d'auditoria:

- SubAMA tècnica
- SubAMA energètica
- SubAMA legal
- SubAMA de seguretat i higiene
- SubAMA econòmico-financera
- SubAMA administrativo-mediambiental
- Informe final (extern, síntesi i intern), amb recomanacions

Acord 8/38, de 20 de juny de 1994, peí qual s'aprova els criteris d'accés al
segon cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili, per al
curs 1994-95:
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CRITERIS D'ACCÉS AL SEGON CICLE DE LA
LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ I D I R E C C I Ó
D'EMPRESES DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES
I EMPRESARIALS DE LA URV

1. Podrà accedir al segon cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció
d'Empreses qui estigui en possessió del títol de diplomat en Ciències
Empresarials i qui hagi superat el primer cicle de la llicenciatura en Economia.

2. S'estableix un nombre màxim de 50 places per accedir a aquest segon cicle per al
curs acadèmic 1994-95.

3. Els criteris d'assignació de places seran la valoració curricular i la prova objectiva,
sempre que la demanda superi les places ofertes.
Aquesta assignació ponderarà al 50% el currículum dels aspirants i els resultats
de la prova objectiva.

a) Valoració curricular

L'expedient acadèmic es valorarà atenent el barem següent:

Aprovat: 1 punt
Notable: 2 punts
Excel·lent: 3 punts

Per cada convcatòria amb la qualificació de suspens o no presentat es restarà una
dècima.

La valoració curricular s'extreu dividiint la puntuació obtinguda pel nombre
d'assignatures cursades i convertides a una puntuació de 5.

Posteriorment, es farà una ponderació de cada expedient respecte a la nota mitjana
del centre de procedència. En el cas que no sigui possible d'obtenir-la, s'utilitzarà la
mitjana dels expedients presentats del mateix centre.

b) Prova subjectiva

Consistirà en un examen tipus test amb quatre respostes alternatives.

La valoració s'ajustarà al barem següent:
Pregunta correcta: 1 punt
Pregunta en blanc: O punts
Pregunta incorrecta o doble: resta 1/3

239



La puntuació màxima serà de 5 punts.

4. El termini de preinscripció serà de l'li al 15 de juliol. Les sol·licituds s'hauran de
presentar a la secretaria del centre. La realització de la prova objectiva es farà el
20 de juliol, ales 10 hores.

En el cas de produir-se vacants, hi haurà una segona preinscripció entre el 12 i el
16 de setembre. La prova objectiva es farà el 19 de setembre, a les 10 hores.

5. Adjudicació de places

Els aspirants que en la convocatòria del juliol obtinguin un mínim de 5 de
mitjana, entre la valoració curricular i els resultat de la prova objectiva, tindran
plaça assignada, fins al nombre màxim de places ofertes.

6. Els aspirants procedents d'altres universitats hauran de presentar en el moment de
la preinscripció una fotocòpia compusada del seu expedient acadèmic en què
s'acreditin els estudis cursats.

7. Es crearà una comissió d'accés d'acord amb la normativa de la Universitat Rovira i
Virgili.

Acord 9138, de 20 de juny de 1994, pel qual es ratifica la Memòria de
creació del Servei de Recursos Científics de la Universitat Rovira i Virgili, la qual
va ser valorada favorablement per la Comissió Gestora, en les sessions dels dies 7 i
10 de juny de 1993, i el reglament de la qual va ser ratificat per ¡a Comissió Gestora
en la seva sessió ordinària del dia 7 de març de 1994 .

Acord 10/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aprova la Memòria de
creació de Recursos Informàtics de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, RIETSE
que:

MEMÒRIA DE CREACIÓ DEL

RIETSE

-RECURSOS INFORMÀTICS DE L'ETSE-
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Departament d'Enginyeria Elèctrica i Mecànica
Departament d'Enginyeria Electrònica
Departament d'Enginyeria Informàtica

Departament d'Enginyeria Química
febrer 1994
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l . ANTECEDENTS

Els ensenyaments que s'imparteixen a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria per un
cantó, i les activitats dels departaments d'Enginyeria Elèctrica i Mecànica,
d'Enginyeria Electrònica, d'Enginyeria Informàtica i d'Enginyeria Química, per
l'altre, depenen en gran manera de l'ús de recursos informàtics diversos, des
d'ordinadors personals fins a potents estacions de treball. Per aquesta raó, i amb fons
provinents de diferents fonts (pressupostos de dotació, ajuts a la recerca, etc), l'ETSE
i els departaments esmentats han anat adquirint un conjunt d'equips informàtics que
necessiten un personal laboral especialitzat per a la seva gestió i manteniment
operatiu.

Amb el doble objectiu de minimitzar el personal requerit per aquest conjunt d'equips
1 d'optimitzar-ne l'ús, els departaments i l'Escola es proposen crear el RIETSE
(Recursos Informàtics de l'ETSE) com un equip de persones que, de forma conjunta,
es faci càrrec de tots els recursos informàtics requerits pels ensenyaments de l'ETSE i
per les activitats dels departaments d'enginyeria. Aquest equip es formarà sumant el
personal assignat als recursos informàtics comuns de l'ETSE a l'altre personal
laboral dels departaments d'enginyeria que tinguin assignades tasques relacionades
amb els recursos informàtics.

2 - EQUIPAMENT

Els equips informàtics dels quals s'ha de fer càrrec el RIETSE es presenten de forma
resumida a les taules següents, on s'han agrupat segons la seva funció.

Equipament de les aules de docència

30

26

9

5

5

1

Equip

Macintosh LC III

HP Vectra 486

PC Pinsapo 386

PC IBM PS/2 286

X-TerniTEKTRO.

HP9000 832S

RAM

4

4

2

1

5

32

Disc

80

127

40

40

.

1800

Usos

Aula d'Informàtica

Aula de C AD

Aula d'Arquitectura de Computadors

Aula d'Arquitectura de Computadors

Aula de CAD

Servidor alumnes

TOTAL

Cost (MPTA)

12.000

12.000

1.350

1.250

2.500

4.000

33.100
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Equipament de les sales d'usuaris (alumnes)

17

12

18

1

1

1

4

1

2

4

2

1

Equip

HP Vectra 386

PC Olivetti 2FD

APPLE Classic

APPLE SE/30

PCIBMPS2/55ZX

PC IBM PS2 / 60

PC IBM PS2 / 30

PC Olivetti M 24

PC Olivetti 2 FD

APPLE Mac Plus

APPLE SE /30 2FD

APPLE Mac Plus

RAM

1

1

2

4

2

1

1

1

1

1

2

1

Disc

20

1.4

20

40

80

40

20

20

1.4

0.7

1.4

40

Usos

Sala d'usuaris ETSE

S ala d'usuaris ETSE

Sala d'usuaris ETSE

Servidor sala d'usuaris ETSE

Sala d'usuaris Dept. Eng. Quím.

Sala d'usuaris Dept. Eng. Quím.

Sala d'usuaris Dept. Eng. Quím.

Sala d'usuaris Dept. Eng. Quím.

Sala d'usuaris Dept. Eng. Quím.

Sala d'usuaris Dept. Eng. Quím.

Sala d'usuaris Dept. Eng. Quím.

Servidor sala d'usuaris Dept. EQ

TOTAL

Cost (MPTA]

5.10C

2.40C

1.25(

40(

50(

60(

1.20C

30C

40C

60C

60(

25C

13.60C

Equipament de microinformàtica personal (professors)

99

1

2

2

1

70

Equip

Macintosh LC II

APPLE Portàtil

APPLE Portàtils

APPLE Portàtils

PC Portàtil

PC-compatible 386

RAM

4

4

4

4

2

4

Disc

40

40

80

120

40

120

Usos

Despatxos professors

Professors

Professors

Professors

Professors

Despatxos professors

TOTAL

Cost (MPTA)

25.000

250

500

500

400

16.000

42.650
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Equipament de microinformàtica personal (administració) |

3

1

1

4

1

4

2

Equip

Macintosh LC II

Macintosh LC III

APPLE làser NT

Macintosh LC II

APPLE làser 630 pr(

Macintosh LC II

APPLE làser NT

RAM

4

4

.

4
_

4
_

Disc

40

80

.

80
_

40
_

Usos

Secretaria de l'ETSE

Secretaria de l'ETSE

Secretaria de l'ETSE

Direcció de l'ETSE

Direcció de l'ETSE

Secretaries dels departaments

Secretaries dels departaments

TOTAL

Cost (MPTA)

690

250

250

920

500

920

500

4.030

Servidors i estacions de treball a les sales d'usuaris
(professors)

i
i
i
3

1

1

1

2

2

2

3

Equip

HP9000 730

IBMRÍSC6000/220

SUN SparcClassic

X-Term TEKTRO.

X-Term HP

APPLE Quadra 950

CANON Laser/Scan

Imp. laser APPLE

HP9000 730

HP9000 400

HP9000 400

RAM

16

8

32

16

8

64
_

.

16

8

8

Disc

400
_

424
_

_

400
_

_.

400

200

200

Usos

Dept. Eng. Informàtica

Dept. Eng. Informàtica

Dept. Eng. Informàtica

Dept. Eng. Informàtica

Dept. Eng. Informàtica

Dept. Eng. Informàtica

Dept. Eng. Informàtica

Dept. Eng. Informàtica

Dept. Eng Química

Dept. Eng Química

Dept. Eng Química

Cost (MPTA)

3.500

2.000

1.000

1.500

800

3.000

1.000

600

5.000

3.000

4.500
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1
1
1
1
3

Imp. laser APPLE

HP Vectra 486

PC Olivetti 240

Imp. laser APPLE

X-Term TEKTRO.

.

8

1
_

16

.

80

20
_

_

Dept. Eng Química

Dept. Eng Química

Dept. Eng Química

Dept. Eng. Electrònica

Dept. Eng. Electrònica

TOTAL

400

1.500

400

400

1.500

30.100

Servidors i estacions

i
i
i
i
i

Equip

SUN SparcServer

IBMRÍSC6000/560

DIGITAL MicroVax

IBM AS/400 9402

MAC II ei

RAM

64

128

16

16

10

de treball al RIETSE (professors)

Disc

1000

4700

1000

600

80

Usos

Dept. Eng. Electrònica

Dept. Eng. Informàtica

Dept. Eng. Informàtica

Dept. Eng. Informàtica

Dept. Eng. Informàtica

TOTAL

Cost (MPTA)

8.500

7.500

3.500

2.500

820

22.820

Eq

i
2

1

1

Equip

APPLE Mac II fx

IBM PS/2 50

APPLE Duo

APPLE Clàssic

uips informàtics als laboratoris |

RAM

32

1

16

2

Disc

200

40

500

20

Usos

Lab. Túnel de vent (DEQ i DEEiM)

Dep. Eng. Química

Dep. Eng. Química

Dep. Eng. Química

TOTAL

Cost (MPTA)

1.000

1.000

1.500

200

3.700
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De la suma de tots els subconceptes resulta que el cost total de l'equipament
informàtic que rebria servei del RIETSE és de 150.000.000 PTA.

3 - MANTENIMENT

La diversitat de maquinari (hardware ) dels equips descrits només permet una
estimació aproximada del cost de manteniment de tot el material informàtic del
RIETSE que, prenent com a referència un 8% del preu de cost, se situaria en
12.000.000 PTA anuals.

4 - PERSONAL

Malgrat l'aparent diversitat de maquinari (hardware ) de l'equipament descrit, el
programari (software) és molt més homogeni i es pot classificar en cinc grans
famílies:

• sistema operatiu APPLE Macintosh
• sistema operatiu DOS i WINDOWS per a PC-compatibles
• sistema operatiu VMS per a màquines DIGITAL
• sistema operatiu AS/400 per a màquines IBM AS/400
• sistema operatiu UNIX: HP-UX per a màquines HP

ULTRIX per a màquines DIGITAL
AIX per a màquines IBM
A/UX per a màquines APPLE
SOLARIS per a màquines SUN

Per aquest motiu, s'estima que l'equip humà òptim per garantir el bon funcionament
del RIETSE seria el següent:

1 director del RIETSE (grup I amb complement)
1 tècnic de sistemes UNIX (grup I)
1 administrador de la xarxa de l'ETSE (grup II)
2 operadors UNIX (grup III)
2 operadors de microinformàtica (grup III)

Tal com ja s'ha mencionat abans, aquest equip es formaria a partir d'un nucli de
personal tècnic assignat als recursos informàtics comuns de l'ETSE, al qual s'afegiria
el personal dels diferents departaments d'enginyeria a qui s'haguessin assignat tasques
de suport al l'ús de recursos informàtics.

El director ha d'exercir les tasques de planificació i coordinació del personal del
RIETSE, i d'aquest amb altres organismes, com per exemple el Servei de
Computació. El tècnic de sistemes s'encarregaria de gestionar els servidors i les
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estacions de treball conjuntament amb els operadors, alhora que tota la
microinformàtica, tant la PC-compatible com l'APPLE, cauria sota l'àmbit dels
operadors de microinformàtica. Tot aquest personal rebrà el suport de l'administrador
de la xarxa de l'ETSE per a comunicacions, mail, etc.

A més a més del personal que s'ha enumerat en el paràgraf anterior, cal tenir en
compte que hi ha altres tasques d'atenció i vigilància directament relacionades amb
l'alumnat que fa ús de la sala d'usuaris o bé d'alguna de les aules de docència fora de
les hores de classe ateses pels professors, que poden ser cobertes per becaris. En
aquest sentit, el personal del RIETSE s'hauria de complementar amb un conjunt de

4 becaris

per atendre la sala d'usuaris (matí i tarda) i les aules d'informàtica, CAD i
arquitectura de computadors (matí i tarda).

Orgànicament el personal del RIETSE hauria de dependre de la direcció de l'ETSE i
la seva gestió hauria d'estar supervisada per una Comissió d'Usuaris formada per:

• el director de l'ETSE
• el sots-director d'infraestructures de l'ETSE
• els directors dels departaments d'Enginyeria o persones en qui

deleguin
• el responsable de sistemes del RIETSE
• representants dels alumnes

Acord 11/38, de 20 de juny de 1994, pel qual es proposen, per a l'ocupació
de la càtedra subvencionada per Caixa Tarragona, en virtut de l'aplicació del conveni
signat entre aquesta entitat i la Universitat Rovira i Virgili, el professor Henry J.
Kamen i el prof essor Theodor Hauschild, que ocuparien l'esmentada càtedra durant els
mesos d'octubre a desembre de 1994 i de gener a setembre de 1995, respectivament.

Acord 12/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'autoritza la compatibilitat
amb la prestació social substitutòria per a aquelles persones contractades per la
Universitat Rovira i Virgili o becaris, sempre que es desenvolupin les dues activitats
en centres diferents.

Acord 13/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aproven per al curs 1994-
95, les taxes de matrícula dels ensenyaments de l'Escola d'Enologia següents:

- Ensenyament de Graduat en Enologia: aplicar al crèdit experimental cursat a
l'Escola el mateix valor que s'aplica a la resta de les escoles o facultats experimentals
de la Universitat Rovira i Virgili.
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- Ensenyament de Graduat Superior en Enologia: aplicar al crèdit experimental
d'aquest ensenyament un valor superior en un 20% al del preu oficial d'un crèdit
experimental d'una Escola o Facultat.

Acord 14/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aproven els preus dels
cursos d'estiu d'idiomes moderns del Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i
Virgili següents:

Modalitat
Ordinari
Extraordinaris
Imprès

Membres URV
36.000 PTA
23.000 PTA

300 PTA

Altres
43.200 PTA
27.600 PTA

300 PTA

Acord 15/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aprova la segona fase del
Pla d'ordenació acadèmica per al curs 1993-94.

Acord 16/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aprova la primera fase del
Pla d'ordenació acadèmica per al curs 1994-95.

Acord 17/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aproven els cursos
d'extensió universitària següents:

- Introducció a la Gestió de Recursos Humans. Departament de Psicologia.
- Mercats i Productes Financers. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
- Curador Psiquiàtric. Departament de Medicina i Cirurgia.
- Els Compostos Fenòlics en Enologia. Escola d'Enologia.
- Iniciació al Tast dels Vins. Escola d'Enologia.
- Curs d'Iniciació a les Tècniques Psicodramàtiques. Departament de Medicina i
Cirurgia.

Acord 18/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aproven els cursos de
postgrau següents:

- Antropologia de la Medicina. Departament d'Antropologia Social i Filosofia.
- Estudis Africans. Departament d'Antropologia Social i Filosofia.
- Infermeria Comunitària. Departament d'Infermeria.
- Actualització del Professorat en Matemàtiques per a l'Escola Obligatòria.
Departament d'Enginyeria Informàtica.

Acord 19/38, de 20 de juny de 1994, pel qual s'aprova els cursos de
doctorat següents

- Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques. Departament de Medicina i Cirurgia.
- Teoria de la Literatura i Mètodes de Crítica. Departament de Filologies
Romàniques.
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- Lèxic i Diccionaris. Departament de Filologies Romàniques.
- Llenguatges Narratius. Departament de Filologia Catalana.
- Enginyeria Química. Departament d'Enginyeria Química.
- Bioquímica Industrial. Departament de Bioquímica i Biotecnologia.
- Química. Departament de Química.
- L'ocupació del Territori i Interpretacions Històriques. Departament d'Història i
Geografia.
- Antropologia Urbana. Departament d'Antropologia Social i Filosofia.
- Intel·ligència i Llenguatge. Departament de Psicologia.
- Economia i Empresa. Departament de Gestió d'Empreses i Economia.

ASSUMPTES DE TRÀMIT

AT 1/38 Aprovar la concessió d'un any sabàtic al Dr. Pere Anguera Nolla, CU
del Departament d'Història i Geografia.

AT 2/38 Aprovar la concessió d'un any sabàtic al Dr. Antonio Salcedo Miliani,
TU del Departament d'Història i Geografia.

AT 3/38 Aprovar la concessió d'un semestre sabàtic al Dr. Joan Prat Caros, CU
del Departament d'Antropologia Social i Filosofia.

AT 4/38 Aprovar la concessió de pròrroga de comissió de serveis a la Universitat
Rovira i Virgili, per al curs 1994-95, del Dr. Pedro del Pozo Carrascosa.

AT 5/38 Aprovar la concessió de pròrroga de comissió de serveis a la Universitat
Rovira i Virgili, per al curs 1994-95, del Dr. Antoni Pigrau i Solé.

AT 6/38 Aprovar la concessió de pròrroga de comissió de serveis a la Universitat
Rovira i Virgili, per al curs 1994-95, del Dr. Vicente Martine/ Abascal.

AT 7/38 Aprovar la concessió de pròrroga de comissió de serveis a la Universitat
Rovira i Virgili, per al curs 1994-95, del Dr. Albert Liamosi i Casas.

AT 8/38 Aprovar la concessió de pròrroga de comissió de serveis a la Universitat
Rovira i Virgili, per al curs 1994-95, del Dr. Angel de Sola Dueñas.

AT 9/38 Aprovar la concessió de pròrroga de comissió de serveis a la Universitat
Rovira i Virgili, per al curs 1994-95, del Dr. Miquel Caminal i Badia.

AT 10/38 Aprovar la concessió de pròrroga de comissió de serveis a la Universitat
Rovira i Virgili, per al curs 1994-95, del Dr. Luís Martínez Salamero.
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AT 11/38 Aprovar la concessió de comissió de serveis, per al curs 1994-95, al Dr.
Joan Pagès Galtes, de l'àrea de coneixement de Dret Financer i Tributari,
de la Universitat de Barcelona a la Universitat Rovira i Virgili, amb
càrrec a aquesta última.

AT 12/38 Aprovar la concessió de pròrroga de comissió de serveis, fins al 30 de
décembre, a la Dra. Amàlia Lafuente Fio, de la Universitat Rovira i
Virgili a la Universitat de Barcelona, amb càrrec a aquesta última.

AT 13/38 Aprovar la concessió d'una pròrroga excepcional de I'l de juliol de 1994
al 30 de setembre de 1994, al Sr. Jordi Andreu Sugrañes, com a ajudant
de 1 r cicle, la etapa.

AT 14/38 Aprovar el canvi de dedicació de temps complet a temps parcial del Sr.
Rosendo Robledo García, titular d'escola universitària interí de
Fisioteràpia.

AT 15/38 Aprovar el canvi d'àrea de coneixement del Dr. Jesús E. Sueiras
Romero, de l'àrea de Química Inorgànica a l'àrea d'Enginyeria Química.

Acord 1/39, de 13 de jujliol del994, pel qual s'aprova la distribució dels
fons PIAR per als grups de nova implantació:

GRUPS DE NOVA IMPLANTACIÓ

Condicions generals

Equips d'investigació de la URV en els quals ni l'investigador principal ni els altres
membres gaudeixin de cap subvenció externa, amb la finalitat d'afavorir la seva
participació en projectes del Programa Sectorial de Promoción General del
Conocimiento, dels Programes Nacionals del Plan Nacional de ¡+D, de la Generalitat
de Catalunya, etc.

Els sol·licitants hauran de garantir una potencialitat com a investigadors: doctorat i
postdoctorat com a mínim. A més, a la sol·licitud hauran de constar, com a mínim,
dos doctors

Quedaran exclosos aquells professors que en anys anteriors hagin obtingut, com a
professors de la URV, fons de recerca d'alguns dels programes esmentats o d'una altra
convocatòria.

Tenint en compte que el que es pretén és promoure i facilitar la participació en
programes externs a la URV, els sol·licitants hauran de comprometre's per escrit a
presentar un projecte a la propera convocatòria dels programes esmentats en el
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primer paràgraf, excepte si ja ho han fet a la darrera convocatòria i la seva petició
està pendent de resolució.

Atès que l'objectiu primordial d'aquesta convocatòria és ajudar a consolidar equips en
formació ja existents i en cap cas afavorir l'atomització de les unitats de recerca, es
donarà prioritat a aquells grups que a qui hagin desestimat per raons econòmiques
projectes a convocatòries.

Import

La dotació màxima per projecte serà de 2 milions.

Presentació de sol·licituds

D'acord amb la proposta anterior aprovada en Comissió Gestora (7/03/94)
s'estableix la següent convocatòria:

• Les sol·licituds, adreçades al vice-rector de Recerca i Serveis, hauran de
presentar-se al Servei de Gestió de la Recerca abans del dia 16 de maig.

• La concesió de las sol·licituds corresponderá a la Comissió Gestora.

• Aquests equips de recerca que rebin una subvenció a càrrec d'aquesta convocatòria
hauran de presentar una breu memòria justificativa de les tasques realitzades
abans de finalitzar el mes de gener de l'any següent.

Documentació

• Memòria científica del projecte segons el format de la convocatòria del
Programa Sectorial de Promoción General dei Conocimiento (document número
2).

• Relació dels membres de l'equip investigador amb indicació del DNI, noms i
cognoms. S'hi consideraran aquells membres que compleixin els requisits de
vinculació administrativa amb la Universitat emprats per la CICYT a les seves
convocatòries.

• Curriculum vitae de l'investigador principal, només en el cas que no consti al
Servei de Gestió de la Recerca (SGR).

• Pressupost del projecte.

Projectes de recerca sol·licitats en els últims anys pels membres de l'equip en
aquesta o una altra universitat.
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• En cas que hi hagi projectes desestimais, la comunicació oficial de la
desestimació.

• Els sol·licitants que restin pendents de resolució d'un projecte presentat a la
darrera convocatòria dels programes esmentats al paràgraf primer només hauran
de presentar fotocòpia de la primera pàgina de la petició presentada.

• Els sol·licitants que no hagin presentat cap projecte a la darrera convocatòria
dels programes esmentats al paràgraf primer hauran de presentar un escrit en què
es comprometen a fer-ho a la propera convocatòria.

Nota: Per a qualsevol aclariment sobre aquesta convocatòria, així com per obtenir els
impresos de sol·licitud, adreceu-vos al Servei de Gestió de la Recerca, pi. Imperial
Tàrraco, 1, 5a planta, Tel: 55 95 22.

PIAR 94

GRUPS DE NOVA IMPLANTACIÓ

Considerades les sol·licituds que complien els criteris prèviament establerts, es fa la
proposta següent :

Manel Sanromà Enginyeria Informàtica 1.700.000
Fcesc. López Bonillo Enginyeria Química 1.500.000
Joan F. Alcina Filologia Catalana 700.000
Josep M. Alcina Filologia Catalana 700.000
A. Segarra / F. Murillo Gest. Empres.Econom. 700.000
S. Sastre/E. Pastor Psicologia 700.000

Acord 2/39, de 13 de juliol de 1994, pel qual s'aprova la proposta de
pressupost de la Universitat Rovira i Virgili per al 1994. En relació amb la
d'activitat docent, la Comissió Gestora acorda:

1. Aprovar la quantitat pressupostària global de 120 milions de pessetes
destinada a centres i departaments.
2. Mantenir la distribució per unitats de cost del pressupost anterior.
3. Distribuir l'increment pressupostari del 18,52% segons els criteris que
s'estableixin sobre la base del procediment i el calendari següents:
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a) propostes de criteris per part de les unitats de cost fins al 30 de
setembre de 1994
b) discussió i proposta de la distribució per part de la Comissió d'Afers
Econòmics
c) aprovació dels criteris de distribució per part de la Comissió Gestora
en el termini màxim del 15 de novembre de 1994.

Acord 3/39, de 13 de juliol del994, pel qual s'aproven les esmenes al
projecte de Decret de modificació, d'actualització i de correcció d'errades del Decret
132/1992, de 22 de juny, d'integració i adscripció a la Universitat Rovira i Virgili de
diferents centres de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Politècnica de
Catalunya:

E S M E N E S AL PROJECTE "DECRET /1993 DE
DE MODIFICACIÓ. D'ACTUALITZACIÓ I DE CORRECCIÓ D'ERRADES
DEL DECRET 132/1992. DE 22 DE JUNY. D'INTEGRACIÓ I ADSCRIPCIÓ A
LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI DE DIFERENTS CENTRES
DEPENDENTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I DE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA".

ESMENES A L'ARTICULAT

0) La data del decret hauria de ser de 1994 i no de 1993, tal com figura en el
projecte.

1) Article 3: s'ha d'eliminar, en els seus dos apartats, 3.1 i 3.2.
2) Disposició derogatòria - apartat 2: s'ha d'eliminar

Justificació: La URV no pot subrogar-se en les relacions jurídiques contractuals
existents entre el personal docent amb contracte laboral de ITiscola Universitària de
Graduats Socials i la Generalitat, perquè això significa tenir indefinidament personal
docent no inclòs en cap de les categories que per a aquest personal estableix la LRU
en el seu article 33. Si fos així, aquest personal es regiria per l'Estatut dels
Treballadors i no per la legislació universitària, tal com estableix la mateixa LRU en
el seu article 44.
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ESMENES RELATIVES A DADES PERSONALS (ANNEX 1)

1) L'annex 1 s'ha d'anomenar " PERSONAL DOCENT DE LA DIVISIÓ VII
(30.09.92)" i "PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA DIVISIÓ
VII (30.09.92)".

2Ì PERSONAL DOCENT DE LA DIVISIÓ VII

Dada errònia Dada correcta

BARGALLÓ ESCRIBA, MARIA
BORDONES BRESCO, M. DEL CARMEN
(BUSTO BUSTO, OLGA) AJEUlClE

BARGALLÓ ESCRIVÀ, MARIA
BORBONÉS BRESCO, CARMEN
AJUD1C1E

CUBELLS BARTOLOMÉ, MARIÀ RAMON CUBELLS BARTOLOMÉ, MARIA RAMON
DOMINGO ROIG, JOSEP LLUÍS
VACANT (FERRATER, A.)
VACANT (GARCIA OLIVARES)
VACANT (MAS SALSENCH, B.)
VACANT (TOUS PALLARÈS)

DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT

VACANT (CARCELLER BERTRAN, JOAN) VACANT
VACANT (CORREIG BLANCHAR, XAVIER) VACANT

3Ì PERSONAL DOCENT DE L'ESCOLA UNIVERS. DE
GRADUATS SOCIALS

BLANCO GÓMEZ, JUANJOSE BLANCO GÓMEZ, JUAN JOSÉ

4Ì PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA DIVISIÓ
Ül

Dada errònia Dada correcta

JIMÉNEZ RIDRUEJO MORENAS DE
TEJADA, M. CONSUE
MARES VJLAJORDI
M ARS AL ROIG, ASSUNCION

JIMÉNEZ RIDRUEJO MORENAS DE
TEJADA CONSUELO
MARE VILES, JORDI
MARSAL ROIG, ASSUMPCIÓ

253



5Ì Els DNI de les persones que es relacionen a continuació estan
mal col·locats respecte a la columna corresponent:

AGUILAR LÁZARO, AMPARO
DE BOFARULL BERTRAN, JORDI
DUARTE ABOS, GEMA
HERAS CABALLERO, PEDRO A.
ANTON NUEZ, ANGELES
ONTOSO BLANCO, M. PILAR
VALL DALMAU, M. JONQUERA
ESCOLÀ AYMÍ, JOAQUÍN
LOPEZ JORDÀ, JOSEFA
OMISSIONS

PERSONAL DOCENT DE LA DIVISIÓ VII

S ANROMÀ LUCIA, MANUEL 39650855 2174550 3023568 O
TERCEÑO GÓMEZ, ANTONIO 39665172 2099692 2222352 O
(S'adjunta còpia de la resolució del rector de la Universitat de Barcelona)

5198118
4322044

DIFERENCIES EN LES VALORACIONS

Les vacants corresponents a:

- CARCELLER BERTRAN, JOAN
- CORREIG BLANCHAR, XAVIER

(personal docent de la Divisió VII)

no estan ben valorades, perquè eren vacants ocupades en comissió de serveis en el
moment de l'entrada en vigor del Decret; per tant, els seus costos són:

VACANT (NODNI) CU 2324266 3700968 O 6025234
VACANT (NODNI) TU 2099692 2080428 4180120

Falten les quotes socials de les 5 places de MESTRES D E
TALLER:

VACANT M. TALLER 1655010 1048764 892516 3596290
VACANT M. TALLER 1655010 1048764 892516 3596290
VACANT M. TALLER 1655010 1048764 892516 3596290
VACANT M. TALLER 1655010 1048764 892516 3596290
VACANT M. TALLER 1655010 1048764 892516 3596290
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El cost total del personal comprès en ì'annex 1 és:

2074892596
5198118 (SANROMÀ)
4322044 (TERCEÑO)
3151300( PEREZ MORENO)
2177122 (diferència CARCELLER)

332008 (diferència CORREIO)
4462580 (Quotes socials M. TALLER)

TOTAL 2094535768

Acord 4/39, de 13 de juliol del994, pel qual s'aproven les necessitats de
places de personal docent, per al curs 1994-95, per a nous ensenyaments i per a
ensenyaments que reformen els plans d'estudis:

NECESSITATS DE PLACES PER AL CURS 1994-95

Nous ensenyaments

A partir de les converses mantingudes amb degans, les necessitats plantejades són:

Facultat de Ciències Juridiques

Ir Amortitzar 2 TU, 1 TU de Dret Civil i 1 TU de Ciència Política i de
l'Administració, passant els qui ocupen la plaça en comissió de serveis a càrrec
de les CU creades el 1993.

2n Crear 2 CU, amortitzant 2 TU i posant els qui ocupen la plaça en
comissió de serveis a càrrec de les CU. Queda pendent per a abans de la
propera convocatòria de 1995 la creació de 2 CU addicionals.

3r Incrementar la plantilla en:

4 ajudants (Dret Administratiu, del Treball, Mercantil, Internacional
Públic); en els 4 casos s'ocuparien amb 1 becari.

1 TEUi de Dret Civil

1 Ass A de Dret Penal
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4t Portar en comissió de serveis un professor titular de Dret Financer, a
càrrec de la CU de Dret Constitucional.

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Ir Crear 1 CU (Economia Aplicada) 4 TU (1 TU d'Investigació i
Comercialització de Mercats, 2 TU d'Economia Financera i Comptabilitat i 1
TU de Fonaments d'Analisi Econòmica), 2 TEU B (1 TEU d'Organització
d'Empreses i 1 TEU d'Economia Financera i Comptabilitat) i 2 ass B (1 ass
d'Economia Aplicada i 1 ass d'Economia Financera i Comptabilitat), ajustant-
nos al màxim a les previsions de la memòria que fan possible impartir el 3r
curs d'administració.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Ir Per a l'ensenyament d'Enginyeria Química, analitzat conjuntament amb
l'Enginyeria Tècnica en Química Industrial, crear: 1 CU, 4 TU, 1 ass B
i 4 ajudants de l'àrea d'Enginyeria Química, 1 TU de Màquines i Motors i
1 ass B de l'àrea d'Estadística. Crear addicionalment 1 ajudant d'Enginyeria
Química per completar la docència de l'ensenyament d'ETIAA. Cal també
transformar 1 TEU vacant en una plaça de TU en l'àrea d'Enginyeria
Química i transformar 1 TEU vacant d'Estadística i Investigació operativa en
una plaça de TU. Finalment, per a la docència de les àrees químiques caldria
crear 2 ass B.

2n Per a Informàtica només cal ajustar les categories de professors per la manca
de candidats per ocupar places d'ajudant. Transformar 2 ajudants i 1 ass B de
Matemàtica Aplicada en 2 TEU i 1 ajudant d'Arquitectura en 1 TEU.

3r Per a les enginyeries tècniques en Electrònica Industrial i Elèctrica falten 1
ass A i 4 TEU 1 per a Tecnologia Electrònica, 1 per a Tecnologia
Electrònica per al canvi d'àrea de Roger Cabré i 2 per a Enginyeria de Sistemes
i Automàtica, 1 ass B per Exp. Gràfica, 1 ass B per Mec. de Fluids i 2
ajudants per a Màquines i Motors. Cal generar 1 TEU d'Eng. Mec.
provinent de l'ensenyament de Medicina per al canvi de López Tortosa.
Finalment, per normalitzar la situació provocada pel decret de traspassos, cal
crear 5 ass B (4 Enginyeria Elèctrica i 1 Enginyeria Mecànica).

4t Per a l'ETIAA cal transformar 1 TEU dEstadística en 1 TEU de Biologia
Vegetal. En relació amb la docència de Microbiologia, cal transformar 1TEU
de Microbiologia en 1 TEU de Nutrició i Bromatologia, modificant la
plantilla de Medicina per fer possible un increment d'un TEU per
Microbiologia. Cal també transformar 1 Ass A de Parasitología en un I As
A de Biologia Vegetal. En totes aquestes transformacions cal canviar les
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places de departament i, quan sigui el cas, les persones. Addicionalment cal
crear 2 ass B, un per a Enginyeria Mecànica i un per a Estadística i
Investigació Operativa i 1 ass A per organització d'empreses.

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

La memòria de posada en marxa fa la previsió següent:

Ir Ensenyament de Medicina: crear 1 CU, 1 TU, 1 TEU, 1.5 ass B i 4
ajudants.

2n Ensenyament de Fisioteràpia: crear 3 TEU, 3 ass B i 1 ajudant. Els
costos que generarà aquest increment són de 8.838.218 PTA per a l'últim
trimestre de 1994.

A més, cal crear 1 TEU corresponent a les enginyeries tècniques de l'ETSE per
compensar el trasllat de López Tortosa a la FMCS

Actualment encara pendents de la negociació final, hi ha un desajust seriós en les
previsions pressupostàries, tant per a Medicina com per a Fisioteràpia. Donada la
necessitat indiscutible de l'increment de places, especialment en Fisioteràpia, es
proposa crear-les totes excepte la CU.

Per tant, per a l'ensenyament de Medicina cal crear 1 TU de Ciències
Morfològiques, 2 ass A de Medicina, 1 ass A de Cirurgia, 4 ajudants
(Fisiologia, Bioquímica i Biologia Molecular i 2 de Ciències Morfològiques) i TEU
d'Enginyeria Mecànica. Per a l'ensenyament de Fisioteràpia cal crear 1 TEU de
Cirurgia, 1 TEU de Fisioteràpia i 1 TEU de Medicina Preventiva i Salut Pública,
6 ass A (Farmacologia, Psiquiatria i 4 Fisioteràpia) i 1 ajudant (Fisioteràpia).

Per normalitzar la situació de l'àrea de Microbiologia, cal transformar 1 aj en 1
TEU.

RESUM D'INCREMENTS SOL·LICITATS
CENTRES PER A NOUS ENSENYAMENTS:

PELS DIFERENTS

CENTRE
FCJ
FCEE
ETSE
FMCS
TOTAL

CU
2
1
1
0
4

TU
-4
4
7
1
8

TEU
1
2
5
5

13

Ass B
0.5
2

12,5
4.5

19,5

AJU
4
0
4
4

12
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Amb uns costos globals per al 4t trimestre de 1994 de 38.356.142 PTA.

Ensenyaments que reformen el pla d'estudis

Facultat de Química

La simultaneïtat del pla vell i del nou fa que quatre àrees de coneixement del
Departament de Química (QA, QF, QO, QI) hagin d'impartir un total de 910, amb
una força docent de 744 crèdits. L'any anterior es va posar fora de plantilla un reforç
d'l ass A i 1 ass B (45 crèdits) i, per tant, mantenint aquest reforç el dèficit queda
reduït a 121 crèdits. Com que a l'ETSE es proposa crear 1 TEU per a Cabré,
mantenint la plaça el dèficit real seria de 97 crèdits i, suposant que a Albert Coronas
li concedissin el canvi d'àrea, quedaria 1 TU vacant i, per tant, el dèficit final seria de
73 crèdits, xifra que quedaria coberta amb 4 associats B.

Escola d'Enologia i Escola d'Infermeria

No tenen necessitats addicionals de plantilla per cobrir tots els crèdits que
imparteixen.

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

En aquest cas la docència està molt interrelacionada entre els tres ensenyaments. Per
tant, es presenten els dèficits amb relació als dos departaments que tenen la major
part de la docència:

Departament de Pedagogia: Tenen un dèficit de 51 crèdits en l'àrea de Didàctica i
Organització Escolar, que quedaria cobert amb la dotació de 2 ass B, sempre que es
corregeixi la distribució de la docència de les pràctiques

Departament de Psicologia: En l'àrea de Psicologia Bàsica caldria transformar la
plaça d'associat substitut de 8 hores en una plaça de TU. En l'àrea de Psicobiologia
cal crear 1 ass B i mantenir amb dedicació a temps complet la plaça de TU que ara
ha quedat vacant En l'àrea de Personalitat hi ha un dèficit de 36 crèdits, que quedarien
coberts amb 2 ass B i en la d'Evolutiva el dèficit és de 30, que es cobririen amb 2
ass B

Facultat de Lletres

També en aquest cas es presenta un estudi per departaments.

Departament de Filologia Anglo-germànica. Amb la plantilla actual poden impartir
tota la docència.
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Departament d'Antropologia Social i Filosofia. Cal incrementar en 1 ass B per
cobrir la docència actual (el Departament reclama 1 ajudant).

Departament d'Història i Geografia. Tenen un dèficit important en les àrees de
geografia; per això cal mantenir l'associat B provinent d'Enologia i crear 1 ass B
per a Geografia. En les àrees d'Història cal crear 1 TU d'Arqueologia i mantenir la
resta de places, encara que redistribuint-ne alguna.

Departament de Filologies Romàniques. Tenen un superàvit de plantilla. Cal
amortitzar 1 TU de Filologia Espanyola que va quedar vacant i, quan sigui
possible, amortitzar les places que quedin vacants de les altres àrees de coneixement
amb superàvit.

Departament de Filologia Catalana. Sempre que l'àrea de Teoria de la Literatura es
mantingui al Departament, la plantilla actual és, globalment, adequada.

Per tant, el balanç de la Facultat indica que cal crear 2 ass B.

RESUM D'INCREMENTS SOL·LICITATS PELS DIFERENTS
CENTRES PER A REFORMA DE PLANS D'ESTUDIS:

CENTRE
FO
FCEP
FL
TOTAL

CU TU

1

1

TEU Ass B
4
6
2

12

AJU

Aquests increments tenen un cost de 4.440.704 PTA per a l'últim trimestre de
1994. Cal normalitzar els costos de l'any anterior, eliminant un substitut de 8 hores
i afegint el reforç docent del Dept. de Química, que es manté per a 1994-95.

Acord 5139, de 13 de juliol de 1994, pel qual s'aprova la relació de places
de professors interins i contractats per a la convocatòria de juliol de 1994:
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RELACIÓ DE PLACKS DE PROFESSORS INTERINS I
CONTRACTATS PER LA CONVOCATÒRIA DE .TULIOL DE 1994

Departament

Història i
Geografia

Història i
Geografia
Historia i
Geografia
Antropol.
Social i
Filosofia
Filologia
Anglo-
Germànica

Pedagogia

Pedagogia

Psicologia

Psicologia

Psicologia

Area de
coneixement
Anàlisi geogràtica
i reg.

Didàctica de
l'expressió musical
Història medieval

Antropologia
Social

Filologia Anglesa

Didàctica i Org.
Escolar

Didàctica i Org.
Escolar

Psicologia Bàsica

Psicobiologia

Personalitat,
avaluació i tract,
psicologie

Categoria

Assoe B

Assoe B

Ajud LRU

Assoe B

TUI

Assoe B

Assoe B

TUI

TUI

Assoe B

Docência

Geografia d'Espanya
(pla vell)
Geografia dels països
subdesenvolupats
Geografia física
d'Espanya

Teoria i mètodes de
l'antropologia social
Organització social
Lingüística anglesa
(anual)
Llengua anglesa I (Q)
Morfologia anglesa I
(Q)
Morfologia anglesa II

<9>Sintaxi anglesa (Q)
Sintaxi i composició
escrita en llengua
anglesa (Q)
Tècniques de gestió
Teoria i processos de
l'orientació
Orientació vocacional
Orientació educativa
Formació professional
Noves tecnologies
aplicades a l'educació
Teoria i proc. de
l'orientació
Bases pedagògiques
Didàctica diferencial
Història de la
psicologia
Fonaments de
neurociència
Psicologia diferencial:
aspectes teòrics.
Psicologia diferencial:
aspectes metodològics.
Tècniques de
modificació de
conducta.
Teories de la
personalitat.
Practicum de relacions
laborals.

Observacions
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Psicologia

Psicologia

Psicologia

Química

Química
Química
Química
Química

Química

Química

Química

Bioquímica i
Biotecnologia

Bioquímica i
Biotecnologia

Eng.
Electrònica

Eng.
Electrònica

Personalitat,
avaluació i tract,
psicològic

Psicologia
evolutiva i de
l'educació

Psicologia
evolutiva i de
l'educació

Química orgànica

Química Analítica
Química Analítica
Química Analítica
Química Física

Química física

Química
Inorgànica
Química
Inorgànica
Biologia Vegetal

Nutrició i
Bromatologia

Tecnologia
electrònica

Eng. de Sistemes i
Automàtica

Assoe B

Assoe B

Assoe B

AssocB

AssocB
Assoe B
Assoe B
Assoe B

Assoe B

Assoe B

Assoe B

TEUI

TKU1

TEUI

TEUI

Psicodiagnòstic I
Psicodiagnòstic II
Tècniques projectivesll

Psicologia educació
infantil
Etiologia del retard
intel·lectual
Rehabilitació trastorns
lectura -escriptura
Desenvolupament
comunicatiu i lingüístic
nen sord
Practicum en educació
especial
Desenvolupament adult
i vellesa
Psicologia de la
instrucció
Practicum
Desenvolupament adult
Experimentació en
síntesi química I
Experimentació en
s'intesi química II

Ampliació de química
física
Pràctiques d'ampliació
de química física
Química física i
experimentació en
química física

Experimentació en
síntesi química I
Experimentació en
síntesi química I
Ciències medi natural
Tecnologia producció
vegetal
Pràctiques viticultura
Enologia de la vinya
Anàlisi i control
microbiologies
Biotecnologia
enològica
Enologia bàsica
Transformació del raïm
en vi
Teoria de circuits i
sistemes lineals I (Eng.
tècnica en electrònica
industrial)
Control automàtic (Eng.
tecnia en electrònica
industrial)
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Eng.
Electrònica

Eng.
Electrònica

Eng.
Electrònica

Eng.
Electrònica

Eng.
Electrònica

Eng. Química
Eng. Química
Eng. Química
Eng. Química
Eng. Química
Eng. Química

Eng. Química

Eng. Química
Eng.
Informàtica
Eng.
Informàtica
Eng. elèctrica
i mecànica

Eng. elèctrica
i mecànica

Eng. elèctrica
i mecànica
Eng. elèctrica
i mecànica
Eng. elèctrica
i mecànica
Eng. elèctrica
i mecànica
Eng. elèctrica
i mecànica

Eng. elèctrica
i mecànica
Eng. elèctrica
i mecànica

Eng. de Sistemes i
Automàtica

Tecnologia
electrònica

Tecnologia
electrònica

Tecnologia
electrònica

'lecnologia
electrònica

Eng. Química
Eng. Química
Eng. Química
Eng. Química
Eng. Química
Estadística i
investigació
operativa
Estadística i
investigació
operativa

Eng. Química
Matemàtica
aplicada
Matemàtica
aplicada
Eng. mecànica

Expressió gràfica
en l'enginyeria

Expressió gràfica
en l'enginyeria
Mecànica de fluids

Eng. elèctrica

Eng. elèctrica

Eng. elèctrica

Eng. mecànica

Eng. elèctrica

TEU1

TEUI

TEUI

Assoe B

Assoc A

T UI
TUI
TU1
TUI
TUI
TUI

Assoc B

Assoc A
TEUI

TEUI

TEUI

TEUI

Assoc B

Assoc B

Assoc B

Assoc B

Assoc B

Assoc B

Assoc B

Control automàtic (Eng.
tecnia en electrònica
industrial)
Sitemes digitals I (Eng.
tècnica en electrònica
industrial)
Sitemes digitals I (Eng.
tècnica en electrònica
industrial)
Sistemes digitals II
(Eng. tècnica en
electrònica industrial)
Tècniques de
comunicació
professional

Estadística
(Ensenyament d'Eng.
Química)
Estadística
(Ensenyament
d'ETIAA)
Estadística
(Ensenyament d'ETE)
Corrosió
Càlcul infinitesimal i
mètodes numèrics
Càlcul infinitesimal i
mètodes numèrics
Eng. rural I
Eng. rural II
Projectes d'enginyeria
tècnica d'indústries
agràries i alimentàries
Dibuix tècnic (Eng.
tècnica en elctrònica
industrial)
Oficina tècnica (Eng.
tècnica en electrònica
industrial)
Oficina tècnica

Tribologia i lubrificado

Pràctiques de màquines
elèctriques I
Pràctiques de màquines
elèctriques 11
Pràctiques de regulació
i control de màquines
elèctriques
Laboratori de principis
de física
Pràctiques de laboratori
de tecnologia elèctrica
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Ciències
mèdiques
bàsiques
Ciències
mèdiques
bàsiques
Ciències
mèdiques
bàsiques
Ciències
mèdiques
bàsiques
Ciències
mèdiques
bàsiques
Ciències
mèdiques
bàsiques
Ciències
mèdiques
bàsiques
Ciències
mèdiques
bàsiques
Ciències
mèdiques
bàsiques
Ciències
mèdiques
bàsiques
Ciències
mèdiques
bàsiques
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia

Medicina
preventiva i salut
pública
Ciències
morfològiques

Ciències
morfològiques

Farmacologia

Radiologia i
medicina física

Ciències
morfològiques

Ciències
morfològiques

Fisiologia

Bioquímica i
biologia molecular

Ciències
morfològiques

Ciències
morfològiques

Cirurgia

Psiquiatria

Medicina

Medicina

Cirurgia

Medicina

Medicina

Obstetrícia i
ginecologia
Medicina

Medicina

Medicina

Fisioteràpia

Fisioteràpia

TEUI

TEUI

Assoe B

Assoc A

Assoc A

Ajud LRU

Ajud LRU

Ajud LRU

Ajud LRU

Assoc mèdic 2n
tipus. 9 crèdits

Assoc mèdic 2n
tipus. 9 crèdits

TEUI

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Ajud LRU

TEUI (TP)

Assoc mèdic A

Histologia

Anatomia humana

Radiologia

Anatomia humana

Histologia

Bioquímica

Anatomia Humana

Anatomia Humana

Ortopèdia i
traumatologia
Ciències psicosocials
aplicades
Gastroenterologia

Medicina

Cirurgia

Medicina

Hematologia

Obstetrícia i
ginecologia
Oncologia clínica

Neumologia

Medicina

Fisioteràpia

Fisioteràpia

Hospital JoanXXlII

Hospital JoanXXlII

Institut Pere Mata de
Reus
Hospital JoanXXlII

Hospital S. Joan

Hospital S. Pau i S.
Tecla
CAP Reus 2

Hospital JoanXXlII

Hospital JoanXXlII

Hospital S. Joan

Hospital S. Joan

Hospital JoanXXlII

Hospital S. Pau i S.
Tecla
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Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Medicina i
Cirurgia
Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Gestió
d'Empreses i
Economia
Gestió
d'Empreses i
Economia
Gestió
d'Empreses i
Economia
Gestió
d'Empreses i
Economia
Gestió
d'Empreses i
Economia
Gestió
d'Empreses i
Economia

Fisioteràpia

Fisioteràpia

Fisioteràpia

Fisioteràpia

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Investigació i
comercialització
de mercats
Economia finacera
i comptabilitat

Economia finacera
i comptabilitat

Fonaments d'anàlisi
econòmica

Organització
d'empreses

Organització
d'empreses

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Ajudant LRU

Assoc B

Assoc B

Assoc mèdic B

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Assoc A

Assoc A

Assoc mèdic A

Assoc mèdic A

Assoc mèdic 2n
tipus. 4,5 crèdits
TUI

TUI

TUI

TUI

TEUI

TEUI

Fisioteràpia

Fisioteràpia

Fisioteràpia

Fisioteràpia

Estructura i funcions
del cos humà
Estructura i funció del
cos humà
Teoria i pràctiques
clíniques de fonaments
d'infermeria
Pràctiques clíniques
d'infermeria
comunitària
Pràctiques clíniques de
fonaments d'infermeria
Pràctiques clíniques
d'infermeria
psiquiàtrica i salut
mental
Pràctiques clíniques
d'infermeria
comunitària
Pràctiques clíniques
d'infermeria
psiquiàtrica i salut
mental
Pràctiques clíniques
d'infermeria
comunitària
Pràctiques clíniques
d'infermeria mèdico-
quirúrgiques de l'adult
Pràctiques clíniques
d'infermeria geriàtrica
Fonaments de
marketing
Gestió de marketing
Comptabilitat financera

Gestió financera

Macroeconomia

Sistemes de gestió
informatitzada

Organització
d'empreses

Pius Hospital de
Valls
Hospital JoanXXIII

Hospital JoanXXIII

Hospital S. Pau i S.
Tecla

Àrea bàsica de salut
del Baix Penedès

Pius Hospital de
Valls
Institut Pere Mata de
Reus

'

Àrea bàsica de salut
del Baix Penedès

Hospital S. Joan

Pius Hospital de
Valls
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Gestió
d'Empreses i
Economia
Gestió
d'Empreses i
Economia
Gestió
d'Empreses i
Economia
Gestió
d'Empreses i
Economia
Dret

Dret
Dret

Dret

Dret
Dret
Filologia
Catalana

Economia finacera
i comptabilitat

Economia aplicada

Organització
d'empreses

Economia finacera
i comptabilitat

Història del dret i
les institucions
Dret civil
Dret del treball i
de la seguretat
social
Dret del treball i
de la seguretat
social
Dret processal
Dret Penal
Filologia Catalana

TEUI

Assoe B

Assoe B

Assoe B

TU1

TEUI
AssocB

Assoe B

Assoc A
Assoc A
Assoc B

Matemàtica financera

Teoria econòmica

Organització
d'empreses

Anàlisi d'inversions

Història del dret

Dret civil
Dret del treball i de la
seguretat social

Dret del treball i de la
seguretat social

Dret Processal
Dret Penal
Fonologia Catalana
Fonètica i Fonologia I i
II
Introducció a les
tècniques
experimentals d'anàlisi
de la parla

RELACIÓ DE PROFESSORS QUE NO CONTINUEN EL CURS
1994-95 PER RENÚNCIES O INFORMES DESFAVORABLES DEL

DEPARTAMENT

Dpt. Gestió d'Empreses i Economia

VITTORI, Celia E. Assoc B
(informe negatiu)

Dpt. de Dret

MASCARÓ FORCADA, Ponç Assoc B
(renúncia de l'interessat)

Dpt. d'Enginveria Electrònica

RAMÍREZ FALO, José Luis Assoc B
(per necessitats del departament)

Org. d'Empreses

Dret constitucional

Tecnologia Electrònica

265



POLONIA REBELO, Mario A. TEUI Tecnologia electrònica
(a petició pròpia)

VIDAL LOPEZ, Eva TEUI Tecnologia electrònica
(a petició pròpia)

Dpt. de Medicina i Cirurgia

MARGALEF REVERTE, J. AjudLRU2cle Medicina
(per necessitats del departament)

GINER NOGUERAS, Manuel Assoc mèdic A Cirurugia
(informe negatiu)
Dpt. de C. Mèdiques Bàsiques

SEMPERE DURÀ, Tomàs Assoc mèdic B C. morfològiques
(a petició de l'interessat)

PUIG CUNILLERA, Misericòrdia Assoc B C. morfològiques
(a petició de la interessada)

Acord 6139, de 13 de juliol del994, pel qual s'aprova la Memòria de creació
de l'Escola Tècnica Supeiror d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili:

MEMÒRIA DE CREACIÓ DE
L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA DE

LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

(Juny de 1994)

ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ

La creació de la Universitat Rovira i Virgili va comportar Ia reagrupado de tots els
ensenyaments d'enginyeria de les comarques tarragonines a l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria (ETSE), que incorporà l'antiga EUETI del CET (adscrita a la UPC),
l'Escola Universitària d'Informàtica i l'àrea d'Enginyeria Química del Departament
d'Enginyeria Química i Bioquímica de la Divisió VII de la Universitat, de Barcelona.
Aquest reagrupament ha tingut uns efectes positius dins de la nostra Universitat ja
que ha permès una integració efectiva dels tres col·lectius esmentats en departaments
coherents i ha consolidat els estudis d'enginyeria a la URV, on no hi havia una
tradició d'estudis tècnics superiors a diferència d'altres universitats.

En aquest moment es pot considerar que el procés d'integració ja ha acabat, perquè
l'ETSE té avui una estructura i un funcionament equiparable al d'altres centres de la
URV que els heretaren de la Universitat de Barcelona. No obstant això, dins de
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l'ETSE hi ha una gran diversitat d'ensenyaments, ja que aquesta agrupa des
d'enginyers químics fins a informàtics, passant per enginyers mecànics, elèctrics i
electrònics.

Aquesta diversitat acadèmica es tradueix també en l'àmbit científic, tal com es pot
deduir del quadre següent, on s'anomnen les àrees de coneixement majoritàries de
l'ETSE segons la seva memòria de creació (sumen un 95% de la docència),
juntament amb la seva repercussió percentual dins de cadascun dels tres blocs
següents:

• Enginyeria Química i ET Química Industrial

• ET Elèctrica, ET Electrònica Industrial, ET Mecànica

• ET Informàtica de Sistemes i ET Informàtica de Gestió.

Àrees de coneixement

Enginyeria Química

Mecànica de Fluids

Maq. i Motors Tèrmics

Estad, í Invest. Operativa

Expressió Gràfica a lïng.

Enginyeria Elèctrica

Enginyeria Mecànica

Eng. de Sistemes i Autom.

Tecnologia Electrònica

Matemàtica Aplicada

Llenguatges i Sist. Inform.

Aquit, i Tecnol. de Còmput.

TOTAL

% doc.

23

6

5

2

3

6

7

3

13

9

10

S

95

% de l'àrea en cada grup d'ensenyaments |

EQ+ETQI

97

83

70

40

17

12

10

0

0

15

3

0

_

ETE+ETEI+ET!

3

17

30

60

83

88

90

100

66

26

14

4
_

1 ETIS+ETIG

0

0

0

0

0

0

0

0

34

59

83

96
_

1
S'observa en aquest quadre comparatiu que en un extrem hi ha les àrees relacionades
amb els ensenyaments de l'àmbit de l'enginyeria química, que tenen una certa
superposició amb els ensenyaments tècnics derivats de l'ET Industrial. En l'altre
extrem hi ha els ensenyaments informàtics, que tenen molt poca interacció amb els
químics, però que a través de l'àrea de Tecnologia Electrònica -que és la segona àrea
de l'ETSE en incidència percentual- mostren una forta interacció amb l'ET
Electrònica Industrial.
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Entre aquests dos extrems hi ha les àrees relacionades amb els ensenyaments tècnics
derivats de l'ET Industrial, que mantenen una certa relació tant amb l'àmbit de
l'enginyeria química com amb el de la informàtica. No obstant això, la possible
incorporació de les noves titulacions de segon cicle d'Enginyeria Informàtica i
d'Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial a l'oferta actual de la URV, fa que a
curt i mig termini les perspectives de futur dels àmbits electrònic i informàtic
estiguin fortament relacionades, ja que l'èxit d'aquests nous ensenyaments de segon
cicle dependrà en gran part de la seva ¡nterdisciplinarietat.

Per tots els motius abans esmentats i un cop finalitzada la fase inicial d'integració i
consolidació, sembla apropiat avançar en l'estructuració dels estudis d'enginyeria a la
URV diversificant la seva organització acadèmica en dos centres, de forma que els
diferents àmbits de l'enginyeria trobin la seva especificitat i es pugui simplificar i
potenciar la gestió dels ensenyaments relacionats.
PROPOSTA

Es proposa la segregació dels estudis d'Enginyeria Química i d'ET en Química
Industrial de l'actual ETSE per crear l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Química (ETSEQ), la qual també acolliria la nova titulació d'ET
en Indústries Agràries i Alimentàries, que es posarà en marxa el proper curs 1994-
95.

Els altres ensenyaments que ara s'imparteixen a l'ETSE (ETE, ETEI, ETIS, ETIG)
romandrien en un centre que hauria de conservar l'actual denominació genèrica
d'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, ja que aquesta escola és la que podria acollir
en un futur les noves titulacions tècniques que la URV incorpori al seu mapa
d'ensenyaments (segons cicles d'Enginyeria Informàtica i d'Enginyeria Automàtica i
Electrònica Industrial).

A continuació hi ha un quadre resum on es compara la situació actual amb la que
resultaria de la proposta de creació amb el nombre d'alumnes d'entrada per cada
ensenyament i el nombre d'alumnes totals estimats aplicant els criteris de la
Comissió Gestora per la redacció de les memòries de creació.

SITUACIÓ ACTUAL

Ensenyaments

BTSIS

Eng. Química

ET Química Industrial

ETInd. Agra. i Alim.1

entrada

100

60

40

total

550

210
....

PROPOSTA

Ensenyaments

ET§EQ

Eng. Química

ET Química Industrial

ET Ind. Agra. i Alim.

TOTAL
KTSK

entrada

100

60

40

total

550

210
....

760
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ET Elèctrica

ET Electrònica Indus.

ET Infor. Sistemes

ET Infor. Gestió

ET Mecànica2

TOTAL

60

120

140

140

60

210

420

490

490

....

2370

ET Elèctrica

ET Electrònica Indus.

ET Infor. Sistemes

ET Infor. Gestió
í}

ET Mecànica*"

(2on cicle Informàtica)'

(2on cicle Electrònica)-'

TOTAL

60

120

140

140

60

—

—

210

420

490

490
....

....

....

1610
1 Aquest ensenyament s'imparteix a l'Escola d'Enologia.
2 Aquesta titulació, que es deriva de l'antiga ET Industrial, ja està inclosa en el

mapa d'ensenyaments de la URV, però encara no s'ha activat.
3 Aquestes són les noves titulacions que podria incorporar en el futur el mapa

d'ensenyaments de la URV.
VALORACIÓ ECONÒMICA

Infraestructura
En primer lloc, cal esmentar que la creació de l'ETSEQ no comporta cap variació
substancial en la memòria de necessitats d'espai dels ensenyaments d'enginyeria que
fou aprovada recentment per la Comissió Gestora, ja que no hi ha variacions ni en
les previsions de plantilla ni en el nombre d'alumnes. Pel mateix motiu, la creació
de l'ETSEQ no comporta variacions pel que fa a les previsions d'inversions en
equipament d'edificis i de dotació de biblioteca.

Pel que fa a secretaria dels centres, Biblioteca, Centre de Càlcul, etc, cal dir que tots
aquests equipaments poden continuar essent compartits per tots els enginyers, tal
com s'ha fet fins ara, mentre els centres d'enginyers estiguin ubicats provisionalment
al CET. Únicament caldria considerar els possibles increments dels espais de
secretaria i direcció dels centres en funció de com es dissenyi finalment la zona de
Sant Pere Sescelades.

Plant i l les
La creació de l'ETSEQ no preveu cap canvi ni d'ensenyaments ni del nombre
d'alumnes d'entrada; per tant, no cal preveure cap increment de la plantilla de
professorat. Pel mateix motiu, la creació de l'ETSEQ no provocarà cap variació
significativa en les previsions de la plantilla de PAS, exceptuant-ne les variacions
que es derivin de la solució que finalment s'adopti per les secretaries i la direcció dels
dels centres de la zona de Sant Pere Sescelades.

Despeses de funcionament
En no haver-hi ni increment de plantilles ni d'alumnes, les despeses de funcionament
no es veuen afectades per la creació de l'ETSEQ.
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Finalment, només cal esmentar que l'increment de càrrecs acadèmics que provocaria
la creació de l'ETSEQ és mínim. Actualment l'ETSE compta amb 7 càrrecs, que són
1 director, 1 secretari i 5 sots-directors, mentre que després de la segregació de
l'ETSEQ de l'actual ETSE només caldria comptabilitzar inicialment 1 director, 1
secretari i 2 sots-directors en cadascun dels centres, que globalment representen 8
càrrecs.

Acord 7/39, de 13 de juliol de 1994, pel qual s'aprova l'adscripció de l'àrea
de coneixement de Fisioteràpia al Departament de Medicina i Cirurgia, de la Facultat
de Medicina i Ciències de la Salut.

Acord 8/39, de 13 de juliol de 1994, pel qual s'aprova l'adscripció de l'àrea
de coneixement de Teoria de la Literatura, provisionalment, al Departament de
Filologia Catalana, de la Facultat de Lletres.

Acord 9139, de 13 de juliol de 1994, pel qual s'aprova que, de forma
excepcional i única, els alumnes matriculats durant el curs 1993-94 a l'Escola
d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili per cursar els estudis de Graduat en
Enologia puguin accedir durant el curs 1994-95 als estudis d'Enginyer Tècnic en
Indústries Agràries i Alimentàries, sempre que comptin amb el vist-i-plau del
director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i puguin adaptar o convalidar la
meitat o més de la càrrega lectiva del primer curs de l'esmentat ensenyament. Aquest
canvi es formalitzarà mitjançant un trasllat d'expedient intern que es realitzarà durant
el proper mes de setembre.

Acord 10139, de 13 de juliol de 1994, pel qual s'aprova la segona fase del
Pla d'ordenació acadèmica per al curs 1994-95:

Centre/Ensenyaments Horari Aula N. Prof. Observacions

Facultat de Química

Química (Pla Vell)

Química

Si

Si

Si

Si

No

No

Facultat de Lletres

Geografia i Història (Pla Vell)

Filologia (Pla Vell)

Geografia

Història

Filologia Catalana

Filologia Hispànica

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No
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Filologia Anglesa

Antropologia Social i Cultural

Facultat de Medicina i Cièn. de la Salut

Medicina (Pia Veli)

Medicina

Fisioterapia

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Enginyeria Tècnica Industrial (Pla vell)

Enginyeria Tec. d'Informàtica de Sistemes

Enginyeria Tec. d'Informàtica de Gestió

Enginyeria Química

Enginyeria Tècnica Electrònica Industrial

Enginyeria Tècnica en Electricitat

Enginyeria Tècnica Química Industrial

Eng Tec. d'Indústries Agràries i Alimentàries

Fac.de Cièn.de l'Educació i Psicologia

Pedagogia (Pla Vell)

Psicologia (Pla Vell)

Filosofia (Pla Vell)

Pedagogia

Psicologia

Mestres E.G.B. (Pla Vell)

Mestres esp.: Educació Especial

Mestres esp.: Educació Física

Mestres esp.: Educació Infantil

Mestres esp.: Educació Primària

Mestres esp.: Educació Musical

Facultat de Ciències Jurídiques

Graduat Social (Pla Vell)

Dret

Relacions Laborals

Fac.Cièn. Econòmiques i Empresarials

Estudis Empresarials (Pla Vell)

Ciències Empresarials

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

No

No

No
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Administració i direcció d'Empreses 1 No I

Escola Universitària d 'Infermeria

Infermeria (Pla Vell) Si Si

Infermeria Si Si

1 1

Si

S/N assig, prof,
incompleta

Escola d'Enologia

Enologia (Pla Vell) Si Si

Enologia Si Si

Graduat Superior en Enologia Si Si

Escola Universitària d'Infermeria V.C.

Infermeria No

Esc.Univer. de Treball Social Sant Fruc..

Treball Social No

Acord 11/39, delí de juliol de 1994, pel qual s'aprova per al curs 1994-95,
els criteris per a substitucions de professors següents:

- Les baixes de professors produïdes entre concurs seran cobertes per substitus de 3 o
6 hores (associats A o B), sempre que es justifiqui en el POA la seva necessitat i
només mentre duri la baixa o fins a un proper concurs.
- No s'autoritzaran substitucions per càrrec. Excepcionalment, sempre que el POA
ho justifiqui, es podran contractar substituts per cobrir les hores de docència que no
puguin impartir els membres de l'equip rectoral.
- Els representants sindicals tindran dret a reduccions docents d'acord amb la
normativa legal vigent, reduccions que podran ser cobertes mitjançant la figura dels
substituts.
- Els professors substituts seran contractats a proposta del consell de departament,
sense necessitat de concurs públic. Tindran contracte només mentre es mantingui la
causa que provoca la substitució.
- No hi haurà substitucions per reforç docent, sinó que, en estudiar les necessitats del
POA, si és el cas, es faran contractes anuals de professors associats tipus A o B,
cobertes mitjançant.concurs públic.

Acord 12/39, de 13 de jujliol de 1994, pel qual es ratifica l'acord de la
Comissió de Doctorat, en la seva sessió del dia 2 de juny de 1994, d'informar
favorablement la sol.licitud formulada pel Departament de Medicina i Cirurgia
segons la qual espugni expedir títol de doctor en Farmàcia o en Biologia, a través de
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, als
alumnes amb el títol de llicenciat en Farmàcia o en Biologia, que cursin el programa
de doctorat Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques del bienni 1994-96.
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Acord 13/39, de 13 de juliol del994, pel qual es ratifiquen els acords
presos per la Subcomissió de Política Científica de la Universitat Rovira i Virgili,
en les s eves sessions num. 4, 5, 6 i 7.

Acord 14/39, de 13 de juliol de 1994, pel qual es ratifiquen els acords
presos per la Subcomissió Acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili en la seva
sessió del dia 11 de juliol de 1994.

Acord 15/39, de 13 de juliol del994, pel qual es ratifica la signatura del
conveni marc de col·laboració entre Port Aventura, SA i la Universitat Rovira i
Virgili.

Acord 16/39, de 13 de juliol de 1994, pel qual s'aprova la sol·licitud de
pròrroga de comissió de sen>eis a la Universitat Rovira i Virgili, per al curs 1994-
95, de la Dra. Encarnació Ricart i Martí.

Acord 17/39, de 13 de juliol del994, pel qual s'aprova la sol·licitud de
pròrroga de comissió de serveis a la Universitat Rovira i Virgili, per al curs 1994-
95, del Dr. Eduard Montseny i Masip.

Acord 18/39, de 13 de juliol de 1994, pel qual s'aprova la sol·licitud de
pròrroga de comissió de señéis a la Universitat Rovira i Virgili, per al curs 1994-
95, del Dr. Ramon Sangüesa i Solé.

Acord 19/39, de 13 de juliol de 1994, pel qual s'aprova la sol·licitud de
comissió de serveis, per al curs 1994-95, al Sr. Ramon Oteo Sans, del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a la Universitat Rovira i Virgili, amb
càrrec a aquesta última.

Acord 20/39, de 13 de jujliol del994, pel qual s'aprova la sol·licitud de
comissió de sen>eis, per al curs 1994-95, al Dr. Camilo Prado Freiré, de la
Universitat de Vigo a la Universitat Rovira i Virgili, amb càrrec a aquesta última.

Acord 21/39, de 13 de jujliol del994, pel qual s'informa favorablement
sobre el canvi d'àrea de coneixement del Sr. Julián Molla Rudiez, de l'àrea de Dret
Financer i Tributari a l'àrea d'Economia Aplicada, de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili.

Acord 22139, de 13 de juliol del994, pel qual aproven les normes
transitòries per als contractes de professors ajudants que estan en vigor en data de 24
de maig de 1994"
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NORMES TRANSITÒRIES PER ALS CONTRACTES D'A-TUDANT
QUE ESTAN EN VIGOR EN DATA 24.05.94

(Proposta de desenvolupament de l'article 6 de la normativa
d'Ajudants de la Universitat Rovira i Virgili)

La Comissió Gestora, en la seva sessió de 24 de maig de 1994, va aprovar la
normativa de professorat contractat, que es començarà a aplicar en el curs 94-95. Pel
que fa als ajudants, cal establir unes normes transitòries per a aquells contractes que
van ser signats amb anterioritat a aquesta data i que no han esgotat les possibilitats
de contractació que establia l'anterior normativa.

Normativa anterior:
Ir cicle la etapa: 2 anys
Ir cicle 2a etapa: 3 anys. Assoliment de la suficiència investigadora.

2n cicle la etapa: 2 anys. Doctorat.
2n cicle 2a etapa: 3 anys.

Normativa actual:
Ir cicle (amb assoliment previ de la suficiència investigadora): Màxim de 2 anys.
Doctorat.
2n cicle: Màxim de 3 anys

Normativa:

1. Atès que la durada màxima que estableix la nova normativa pel que fa a la
contractació com a ajudant és de 5 anys. tots els ajudants que actualment tinguin
contracte en vigor o que finalitzin una de les etapes intermèdies podran continuar
gaudint de contracte fins que compleixin un total de cinc anys.

2. Els ajudants de Ir cicle la etapa o Ir cicle 2a etapa podran passar a Ir cicle si
han assolit la suficiència investigadora. En finalitzar aquest cicle hauran de llegir la
tesi doctoral per poder ser contractats com a ajudants de 2n cicle. Si opten per
continuar contractats com a ajudants de Ir cicle 2a etapa amb l'objectiu d'assolir la
suficiència investigadora, tot el termini que romanguin en aquesta situació es restarà
de futures contractacions com a Ir cicle o 2n cicle.

3. Els ajudants que en finalitzar el Ir cicle estiguin en la fase final d'elaboració de
la tesi doctoral, però no estiguin en condicions de dipositar-la, podran gaudir -
excepcionalment - d'una pròrroga del seu contracte de nou mesos com a màxim, amb
l'informe previ favorable del consell de departament. El període de pròrroga
excepcional es restarà de la futura contratació com a ajudant de 2n cicle.
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RATIFICACIÓ DE CONVENIS

RC 1/32 15.11.93 Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Agrupació
de Formació Permanent d'Aules per a la Gent Gran de Catalunya
(AFOPA).

RC 2/32 07.02.94: Conveni de cooperació entre la Universitat Rovira ¡Virgili
i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona.

RC 1/33 17.12.93:Acord entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de
París X - Nanterre.

RC 2/33 31.12.93: Pròrroga del conveni de col·laboració signat entre la
Universitat Rovira i Virgili i la Caixa de Catalunya, amb data 3 de
juliol de 1993.

RC 3/33 13.01.94: Memoràndum of agreement between the Departament of
Chemical Engineering School of Engineering and Applied Science
University of California, Los Angeles, USA and Departament
d'Enginyeria Química de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanya.

RC 4/33 21.01.94: Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili
i Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

RC 5/33 21.01.94: Acord específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona i el Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas per a la realització conjunta, dintre
del conveni-marc establert entre ambdós organismes, del curs de
postgrau "Curso internacional de bombas de calor y sistemas de
refrigeración de absorción".

RC 6/33 08.02.94: Conveni entre el Programa CEPUP-APQUA i la Universitat
Rovira i Virgili, la Fundació Bosch i Gimpera i l'Associació
Empresarial Química de Tarragona.

RC 7/33 09.02.94: Conveni d'intercanvi d'estudiants entre la Universitat de Hull
i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

RC 1/34 17.12.1993: Conveni de col·laboració científica i cultural entre la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso (Equador), i el
Departament de Filosofia i Antropología Social de la Universitat
Rovira i Virgili.

RC 2/34 02.01.1994: Conveni específic de col·laboració entre l'Institut Català
d'Energia del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de
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Catalunya i el Servei de Tecnologia Química del Departament
d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona,
per a la realització d'un estudi de desenvolupament de metodologies per
a la introducció de noves tecnologies d'estalvi d'aigua en el sector
químic.

RC 3/34 26.01.1994: Acord marc entre la Universitat Rovira i Virgili i el
Patronat Flor de Maig.

RC 4/34 14.02.1994: Conveni de col·laboració entre la Dirección General del
Libro y Bibliotecas i la Universitat Rovira i Virgili per a l'organització
dels cicles proposats dintre del programa "Presencias Literarias en la
Universidad."

RC 5/34 09.03.1994: Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Oficina
Provincial de la Creu Roja de Tarragona.

RC 6/34 11.03.1994: Conveni de col·laboració entre el Departament
d'Ensenyament i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització de
pràctiques als centres docents públics d'ensenyament primari i
secundari, i altres serveis del Departament d'Ensenyament.

RC 7/34 16.03.1994: Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Autoritat
Portuària de Tarragona.

RC 1/35 29.03.1994: Conveni específic de cooperació entre la Universitat
Rovira i Virgili i la Fundació Universitat Federal de Rondònia, Brasil,
per a activitats de docència i recerca en l'àmbit de la Filologia
Espanyola.

RC 2/35 12.04.1994: Acord de transferència de la gestió del Laboratori de
Fonètica al Servei de Recursos Científics.

RC 3/35 26.04.1994: Conveni de cooperació entre l'Institut de Recerca i
Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat Rovira i Virgili.

RC 4/35 27.04.94: Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona i la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat
de Buenos Aires. d'Argentina.

RC 5/35 06.05.1994: Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i
Virgili i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, demarcació de
Tarragona.
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RC 6/35 09.05.1994: Conveni específic de col·laboració entre l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i virgili i l'Empresa
Merlin Gerin Gardy, SA.

RC 7/35 10.05.1994: Conveni de cooperació tècnica, científica i pedagògica
entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Federal de la
Patagònia Austral (Argentina).

RC 8/35 13.05.1994: Conveni específic de col·laboració entre la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili
i el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

RC 1/36 Ratificar els convenis signats per la Universitat Rovira i Virgili
següents:

RC 2/36 17.12.1993: Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i
Virgili i l'empresa DIMONI Software.

RC 3/36 25.05.1994: Annex al conveni de col·laboració entre Aigües de Reus i
la Universitat Rovira i Virgili.

RC 4/36 31.05.1994: Acord marc de col·laboració entre el Departament de
Justícia i la Universitat Rovira i Virgili.

RC 5/36 01.06.1994: Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i
Virgili i Mediterrània per a l'organització de la trobada de medi ambient
a Tarragona.

RC 1/37 Conveni marc de col·laboració entre Port Aventura, SA i la Universitat
Rovira i Virgili.

CORRECCIONS

FOU num. 6 -desembre de 1993:

-A 15/24. d'l 1 i 21 de maig de 1993: annex llistat Feder/dep

on diu:

CONCEDIT VALOR OFER. DIR N5

Educ. iPsic. Dr. Gabalda 428.298 382728 45.570 26 mòdul samper stereo"

a de dir:

CONCEDIT VALOR OFER. DIR N2

Educ. i Psic. Dr. J Icart 428.298 382728 45.570 26 modul samper stereo
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