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Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la modificació de la 
normativa que regula el pla de renovació del professorat dels cossos docents 
universitaris de la URV 

 
Després de tres anys d’aplicar el Pla de renovació del professorat dels cossos docents universitaris, cal 

modificar-lo en el sentit d’especificar algunes de les tasques esmentades en el punt 1.6 de la normativa 
que el regula, per tal de complir el que disposa l’article 167 de l’Estatut de la URV. 

Així mateix, la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU, estableix que les universitats poden 
nomenar professorat emèrit, de manera que es modifica la redacció original de la LOU, que establia la 
contractació laboral com a forma de relació jurídica d’aquest professorat amb la seva universitat. 

Per tot això, es proposen les modificacions següents: 
 

MODIFICACIÓ 1) 

REDACCIÓ ACTUAL: 
1.6 Tasques a desenvolupar pel personal acollit al Pla: El personal docent i investigador funcionari 

que s’aculli al Pla participarà en tasques docents, de recerca, o altres: 
- Docència reglada: fins a 6 crèdits anuals, preferiblement en assignatures de màster o doctorat, 

d’acord amb l’encàrrec del departament. 
- Recerca: participació en projectes de recerca d’acord amb la normativa aplicable en cada cas, 

direcció de tesis doctorals... 
- Altres: tutories acadèmiques de grau o postgrau, col·laboracions en jornades, congressos, impartició 

de seminaris o similars, coordinació d’activitats docents en el si del departament, assessorament, 
participació en projectes institucionals, disseny de materials i metodologies docents... 

 

NOVA REDACCIÓ:  
1.6 Tasques a desenvolupar pel personal acollit al Pla: El personal docent i investigador funcionari 

que s’aculli al Pla participarà en tasques docents, de recerca, de transferència o altres: 
- Docència reglada: fins a 6 crèdits anuals, preferiblement en assignatures de màster o doctorat, 

d’acord amb l’encàrrec del departament. 
- Recerca: participació en projectes de recerca d’acord amb la normativa aplicable en cada cas, 

direcció de tesis doctorals... 
- Transferència: participació en projectes de transferència, en qualitat d’investigadors responsables o 

col·laboradors segons s’escaigui. 
- Altres: tutories acadèmiques de grau o postgrau, col·laboracions en jornades, congressos, impartició 

de seminaris o similars, coordinació d’activitats docents en el si del departament, assessorament, 
participació en projectes institucionals, disseny de materials i metodologies docents... 

 

MODIFICACIÓ 2) 

REDACCIÓ ACTUAL: 
1.2 Forma de contractació del personal acollit al Pla: contracte, en règim laboral, de Professor/a 

jubilat acollit al Pla de renovació de la URV. 
 

NOVA REDACCIÓ:  
1.2 Forma jurídica de la relació del personal acollit al Pla amb la URV: nomenament de professor/a 

jubilat acollit al Pla de renovació de la URV. 
 

 
 
 
 
 


