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Comissió d’Estudiants i Comunitat univErsitària

SESSIÓ DE 9 DE DESEMBRE DE 2008

1. S’aprova la modificació del Reglament de les beques de col·laboració i del Procediment de con-
vocatòria relativa als drets i deures dels becaris i al càlcul de la nota mitjana dels candidats.

2. S’aprova una modificació de la normativa de la Universitat d’Estiu (la quantitat de 1.200 € serà 
per a totes les activitats desenvolupades a la Universitat d’Estiu).

Des que es va crear, l’any 1996, la Universitat d’Estiu de la URV ha donat resposta complida als objec-
tius que s’havia fixat. Així, ha generat un espai de reflexió, formació i divulgació del coneixement que, al 
marge de l’activitat de docència ordinària, ha permès a alumnat i docents gaudir, en un context acadèmic 
més informal, de temàtiques i recerques que han completat la seva formació universitària integral. A més, 
ha permès aconseguir una presència excel·lent de la nostra Universitat al territori.

La Universitat d’Estiu de la URV, pensada en principi com una eina dirigida a articular la presència de 
personal acadèmic i professional extern a la URV, progressivament s’ha anat configurant com una proposta 
formativa coordinada i impartida sobretot per docents de la URV i adreçada a un alumnat majoritàriament 
de la nostra Universitat.

La nova estructura dels ensenyaments, que comporta la implantació de les noves titulacions de grau i 
postgrau en el context de l’espai europeu d’educació superior i la previsible reducció dels crèdits de lliure 
elecció ens presenten una bona oportunitat per repensar conjuntament el model d’Universitat d’Estiu. Així, 
doncs s’haurà de cercar cercant un instrument que visibilitzi les línies estratègiques de recerca, la tasca de 
les càtedres Universitat-empresa i l’intercanvi i el debat científic amb altres universitats del món, alhora que 
continuï la positiva interacció amb el territori, la divulgació social del coneixement i la tasca de formació 
integral del nostre alumnat.

És per això que es proposa que la propera edició de la Universitat d’Estiu de la URV sigui de transició, 
que permeti repensar noves orientacions tot cercant col·lectivament i progressivament el model més esca-
ient a la nostra realitat. La Comissió Delegada d’Estudiants i Comunitat Universitària decidirà els cursos 
que s’oferiran, adoptant uns criteris de selecció basats en l’equilibri global de la proposta, la presència dels 
diferents àmbits de coneixement de la URV i l’interès científic i de divulgació del coneixement.

I en aquesta línia, es proposen canvis tant en la Normativa acadèmica com en el règim general de retri-
bucions de la Universitat d’Estiu, que contribuiran a aquesta reorientació progressiva.

En concret, en la Normativa acadèmica es proposa la distinció entre una matrícula ordinària, que dona-
ria dret a certificat d’assistència i d’aprofitament —i aquest darrer, al reconeixement automàtic dels crèdits 
de lliure elecció—, i una matrícula només presencial, destinada al conjunt de la ciutadania, que, amb una 
reducció del 25% del preu de la matrícula ordinària, només donaria dret al certificat d’assistència, per tal 
de facilitar la participació de sectors socials aliens a la comunitat universitària.

Quant al règim general de retribucions, es proposa una distinció econòmica entre el professorat de la 
URV i el professorat extern, per propiciar més implicació d’aquest darrer en els cursos. En aquest sentit, es 
proposa limitar la participació del professorat de la URV a un màxim de 2 ponències i 2 taules rodones.

Proposta de règim de retribucions

Professorat URV

Coordinació 200 €

Ponència 150 €

Taula rodona 75 €

Professorat extern a la URV
Per a una ponència de 2 hores, fins a un màxim de 300 €; per la participació en una taula rodona, 100 €. 

En tot cas, la quantitat màxima que pot percebre un mateix docent és de 1.200 € per a tota l’edició de la 
Universitat d’Estiu.

Desplaçament i allotjament del professorat
L’organització de la UE farà arribar al professorat que hi ha d’intervenir els bitllets o passatges corres-

ponents al seu desplaçament.

Les persones que utilitzin un altre mitjà de transport rebran la retribució que la URV destina habitual-
ment a aquests casos, d’acord amb el nombre de quilòmetres recorreguts.
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Les despeses de desplaçament no previstes en els apartats anteriors s’hauran de negociar prèviament 
amb l’organització.

Segons la distància d’origen dels ponents participants, es podrà comptar amb dos dies, com a màxim, 
d’allotjament complet en un hotel de Tarragona. Els ponents que tinguin l’adreça en ciutats molt properes a 
la localitat on es realitzi el curs tindran dret a la dieta del dia que pertoqui, però s’haurà de negociar amb 
l’organització l’allotjament.

Els coordinadors dels cursos que es realitzin a les ciutats on la URV té ensenyaments presencials no 
tindran dret a allotjar-se a l’hotel amb càrrec al pressupost de la UE.

3. S’aprova el protocol d’activitats organitzades per estudiants en instal·lacions universitàries.

Aquest protocol estableix el desenvolupament correcte de les activitats que vulguin realitzar grups 
d’estudiants o associacions universitàries a les instal·lacions de la Universitat Rovira i Virgili i que suposin 
activitats, bé per l’horari o pel contingut, de caràcter extraordinari. En cas de dubte, el Vicerectorat d’Estu-
diants i Comunitat Universitària decidirà el caràcter extraordinari o no de l’activitat. 

Per dur a termes aquestes activitats, s’han de seguir els passos següents:
1. Presentació d’una instància de sol·licitud per a la realització de l’activitat en un termini màxim 

de 20 dies naturals d’antelació a la data de la realització de l’activitat.
2. Aquesta sol·licitud haurà de contenir necessàriament les dades següents:

Nom i DNI de la persona o persones responsables.- 
Descripció detallada de l’activitat que es vol realitzar.- 
Espais sol·licitats, horaris i data de realització.- 
En el cas d’activitats que suposin un ús fora de les activitats ordinàries de la Universitat, s’hau-- 
rà de sol·licitar un permís a l’Ajuntament, si escau, per realitzar l’activitat. L’autorització de la 
Universitat sempre estarà condicionada a la concessió d’aquest permís.

En aquest document els organitzadors faran constar que es comprometen a respectar les instal·lacions 
on es dugui a terme l’activitat i que en el cas de produir-se qualsevol desperfecte, assumiran íntegrament 
les despeses ocasionades.

3. La Universitat comunicarà als centres corresponents l’interès en l’ús dels espais i analitzarà si 
aquesta activitat és viable. Un cop realitzades aquestes gestions, contestarà als organitzadors 
en el termini de cinc dies. Aquesta autorització restarà condicionada que les persones organit-
zadores compleixin les condicions d’ús establertes.

4. Així mateix, la Universitat indicarà les despeses extraordinàries en el cas que n’hi hagi (assegu-
rances, serveis de seguretat o consergeries, qüestions de prevenció de riscos, etc.), que hauran 
d’assumir els organitzadors. Els organitzadors hauran d’indicar de quina orgànica es pagaran 
aquestes despeses o dipositar la fiança corresponent.

4. Es ratifica la convocatòria i s’aprova l’adjudicació de la beca de col·laboració específica amb el 
Campus de les Terres de l’Ebre per a la informatització d’enquestes.

5. S’aprova l’adjudicació de les beques de col·laboració específiques següents:
Beca de col·laboració per a l’edició i manteniment del web de l’ETSA- 
Beques de col·laboració per donar suport a projectes d’innovació docent amb l’ICE per al - 
2008-09
Beca de col·laboració amb la càtedra de Desenvolupament Sostenible- 
Beca de col·laboració per donar suport a l’Oficina del Voluntariat- 
Beca de col·laboració per donar suport a les activitats dels deu anys de la URV Solidària- 

6. S’aprova la convocatòria de les beques següents:
Dues beques de col·laboració amb perfil informàtic suport/documentació a la Biblioteca del - 
Campus Sescelades
Una beca de col·laboració per al pacte de benvinguda a la Universitat- 
Una beca de col·laboració per a l’edició i manteniment del web del programa de doctorat - 
Ciència i Tecnologia Química
Una beca de col·laboració amb la càtedra EPUF condicionada a la recepció de la fitxa per - 
part de l’òrgan convocant


