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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 14 de juliol de 2011)

Comissió de doCènCia

SESSIÓ DE 30 DE JUNY DE 2011

1. S’acorda estimar el recurs de reposició presentat per l’estudiant del Màster 
en Síntesi i Catàlisi, Ismael Arenas González i per tant atorgar-li també el 
premi extraordinari de final d’estudis del curs acadèmic 2009-10 amb efectes 
acadèmics però no econòmics.

Recurs de reposició premi extraordinari màster Síntesi i Catàlisi

Amb data 26 de maig de 2011 va entrar en el Rectorat de la Universitat Rovira 
i Virgili un escrit del Sr. Ismael Arenas González, estudiant de doctorat que va 
cursar el màster oficial Síntesi i Catàlisi de la URV, mitjançant el qual interpo-
sa recurs de reposició davant del Consell de Govern de la URV contra l’acord 
d’aquest mateix òrgan, de data 21 de desembre de 2010, d’atorgament dels 
premis extraordinaris final d’estudis de màster del curs 2009-10.

En l’esmentat acord s’atorgava el premi al Sr. José María López Valbuena, 
amb una puntuació de 2,95.

En la reunió de la Comissió de Docència, delegada del Consell de Govern de 
la URV, de 30 de juny de 2011 es constata que el reclamant té la mateixa 
puntuació que l’alumne premiat, però un problema informàtic de la mateixa 
URV i una errada del mateix alumne van fer impossible detectar la nota del Sr. 
Arenas: en concret, el Sr. Arenas es va matricular d’una assignatura optativa 
com a troncal i, per tant, en fer el transvasament de dades per a l’atorgament 
de premis, no constava que el reclamant hagués acabat el màster, ja que li 
faltaven els crèdits d’una assignatura optativa, malgrat que havia aprovat 
l’assignatura, havia completat el total de crèdits i se li va expedir el pertinent 
títol a l’octubre de 2010.

Tot i que l’acord del Consell de Govern contra el qual es recorre és de data 
21 de desembre de 2010, s’ha de tenir en compte que no s’ha publicat ni 
notificat a les persones interessades el peu de recurs amb els recursos que 
es podien interposar, ni el termini per interposar-los, fet pel qual no es pot 
al·legar ara una inadmissió del recurs perquè és extemporani.

Per tant,

Vist que el Sr. Arenas té la mateixa puntuació que la de l’alumne a qui se li va 
concedir el premi extraordinari de màster;

Vist que va ser una errada del sistema informàtic de la URV allò que va privar 
al recurrent de un premi al qual, per nota, podia optar;

Vist que, malgrat que la Normativa acadèmica estableix que només es pot 
concedir un premi per ensenyament i títol, el Sr. Arenas no reclama els efec-
tes econòmics de la concessió del premi, sinó únicament el reconeixement 
acadèmic;

Vist que la URV no es veu obligada a incomplir el Decret de taxes ni es per-
judiquen els interessos del candidat premiat en la sessió de data 21 de de-
sembre de 2010;

Vist que la Normativa acadèmica i de matrícula en què es regulen els premis 
extraordinaris estableix que el vicerector competent en matèria de postgrau 
pot fer excepcions a la Normativa en casos excepcionals;
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Vista la proposta de la vicerectora de Postgrau i Formació Permanent, Dra. 
Aurora Ruiz;

La Comissió de Docència, delegada del Consell de Govern, de data 30 de juny 
de 2011

ACORDA, de forma extraordinària:

1. Estimar el recurs de reposició i concedir de forma extraordinària al Sr. 
Ismael Arenas González, el premi extraordinari de final d’estudis del màster 
oficial Síntesi i Catàlisi de la URV per al curs 2009-10 ex aequo amb l’alumne 
José María López Valbuena. de 30 de juny de 2011

2. S’aproven les modificacions dels criteris de trasllat d’expedient proposats per 
determinats Centres

Història

Nre. places 
trasllat

Nre. places 
estrangers Total Ordre de priorització

25 5 30

- Llicenciatura/Grau d’Història de l’Art de la 
URV (reserva de 15 places)
- Amb estudis de la branca d’Art i Humanitats 
i Ciències Socials (reserva de 10 places)

Infermeria - Campus Catalunya
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Ordre de 
priorització Criteris Observacions

3 3 2 6 �4

- Mateix grau, 
diferent campus
- Mateix grau 
altres universitats
- Estudiants 
amb estudis 
estrangers 
d’Infermeria

- Nre. crèdits RC
- Expedient acadèmic

- Altres 
situacions 
especials que 
justifiquin la 
sol·licitud de 
trasllat

- Mateixa branca, 
altres universitats

- branca de coneixement 
dels estudis cursats a 
la URV
- branca de coneixement 
dels estudis cursats a 
altres universitats
- estudis cursats
- expedient acadèmic
- qualificacions d’accés a 
la universitat
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Infermeria - Campus Terres de l’Ebre
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Ordre de 
priorització Criteris Observacions

3 � � 5 �0

- Mateix grau, 
diferent campus
- Mateix grau 
altres universitats
- Estudiants 
amb estudis 
estrangers 
d’Infermeria

- Nre. crèdits RC
- Expedient acadèmic

- Altres 
situacions 
especials que 
justifiquin la 
sol·licitud de 
trasllat

- Mateixa branca, 
altres universitats

- branca de coneixement 
dels estudis cursats a 
la URV
- branca de coneixement 
dels estudis cursats a 
altres universitats
- estudis cursats
- expedient acadèmic
- qualificacions d’accés a 
la universitat

Infermeria - Campus Baix Penedès
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Ordre de 
priorització Criteris Observacions

2 � � 3 7

- Mateix grau, 
diferent campus
- Mateix grau 
altres universitats
- Estudiants 
amb estudis 
estrangers 
d’Infermeria

- Nre. crèdits RC
- Expedient acadèmic

- Altres 
situacions 
especials que 
justifiquin la 
sol·licitud de 
trasllat

- Mateixa branca, 
altres universitats

- branca de coneixement 
dels estudis cursats a 
la URV
- branca de coneixement 
dels estudis cursats a 
altres universitats
- estudis cursats
- expedient acadèmic
- qualificacions d’accés a 
la universitat
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Medicina

Nre. places 
ofertes Total Ordre de 

priorització Criteris Observacions

- Reconeixement 
de 30 a 90 
crèdits:  5 places
- Reconeixement 
més de 90 
crèdits:  8 places 
(es distribuirà 
entre les unitats 
docents)

�3

- Mateix grau a 
l’altra Universitat
- Mateixa branca 
coneixement

- Nota mitjana 
- Expedient 
acadèmic 
dels estudis 
universitaris de  
procedència

- La mitjana mínima ha de 
ser:
*1,5 Fisioteràpia
*2 Medicina
*1,5 Nutrició Humana i 
Dietètica
*Nre. convocatòries 
màxim: 3
*Altres situacions especials 
que justifiquin la sol·licitud
- El nombre de places 
es revisarà en funció de 
l’impacte dels trasllats al 
centre.

- Convalidació 
d’estudis 
estrangers de 
països de l’EEES
- Convalidació 
d’estudis 
estrangers de 
països de fora de 
l’EEES

- Nota mitjana 
- Expedient 
acadèmic 
dels estudis 
universitaris de  
procedència

La mitjana d’expedient es 
calcularà aplicant les taules 
que el Ministeri d’Educació 
utilitza per calcular la 
mitjana d’expedient per les 
beques FPU.

Fisioteràpia

Nre. places 
ofertes Total Ordre de 

priorització Criteris Observacions

- Reconeixement 
de 30 a 90 
crèdits:  4 places
- Reconeixement 
de més de 90 
crèdits:  4 places

8

- Mateix grau a 
l’altra universitat
- Mateixa branca 
coneixement

- Nota mitjana 
- Expedient 
acadèmic 
dels estudis 
universitaris de 
procedència

- La mitjana mínima ha de 
ser:
*1,5 Fisioteràpia
*2 Medicina
*1,5 Nutrició Humana i 
Dietètica
*Nre. convocatòries 
màxim: 3
*Altres situacions especials 
que justifiquin la sol·licitud.
- El nombre de places 
es revisarà en funció de 
l’impacte dels trasllats al 
centre.

- Convalidació 
d’estudis 
estrangers de 
països de l’EEES
- Convalidació 
d’estudis 
estrangers de 
països de fora de 
l’EEES

- Nota mitjana 
- Expedient 
acadèmic 
dels estudis 
universitaris de  
procedència

La mitjana d’expedient es 
calcularà aplicant les taules 
que el Ministeri d’Educació 
utilitza per calcular la 
mitjana d’expedient per a 
les beques FPU.



5 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

Nutrició humana i dietètica

Nre. places 
ofertes Total Ordre de 

priorització Criteris Observacions

- Reconeixement 
de 30 a 90 
crèdits: 4 places
- Reconeixement 
de més de 90 
crèdits: 4 places

8

- Mateix grau a 
l’altra universitat
- Mateixa branca 
coneixement

- Nota mitjana 
- Expedient 
acadèmic 
dels estudis 
universitaris de 
procedència

- La mitjana mínima ha de 
ser:
*1,5 Fisioteràpia
*2 Medicina
*1,5 Nutrició Humana i 
Dietètica
*Nre. convocatòries 
màxim: 3
*Altres situacions especials 
que justifiquin la sol·licitud.
- El nombre de places 
es revisarà en funció de 
l’impacte dels trasllats al 
centre.

- Convalidació 
d’estudis 
estrangers de 
països de l’EEES
- Convalidació 
d’estudis 
estrangers de 
països de fora de 
l’EEES

- Nota mitjana 
- Expedient 
acadèmic 
dels estudis 
universitaris de  
procedència

La mitjana d’expedient es 
calcularà aplicant les taules 
que el Ministeri d’Educació 
utilitza per calcular la 
mitjana d’expedient per a 
les beques FPU.


