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COMISSIÓ de reCurSOS huManS

SESSIÓ DE 5 DE JULIOL DE 2006

1.	 Convocatòria	de	places	de	professorat	contractat	de	resultes	de	la	del	18	de	juliol	de	2006	
que	han	quedat	vacants	o	desertes	i	que	no	augmenten	el	pressupost	destinat	a	la	plantilla	
de	PDI	i	la	convocatòria	de	beques	URV:
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· TEUI

· Agregat





ComissiódeRecursosHumansdelegadadelConselldeGovernde18/04/2006ConselldeGovernde19/04/2006

 deFilologiaAnglogermànica

 AssociatLaboral  TP
 EscolaTècnicaSuperiord'Enginyeria



Docènciaacobrir:
AnglèsTècnicI(ETInformàticadeSistemesiETInformàticadeGestió)
Introduccióal'AnglèsTècnicI(ETTTelemàtica)

 Llicenciatura

  

 

6hores






   
   
   
   
   
   

 deGestiód'Empreses

 ProfessorLector  TC
 FacultatdeCiènciesEconòmiquesiEmpresarials



Organitzaciód'Empreses

 Doctorat

  

 

Tempscomplet


 Anual


AcreditacióenCiènciesSocials

   
   
   
   
   
   



· Contractat
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 EscolaTècnicaSuperiord'Enginyeria



Docènciaacobrir:
AnglèsTècnicI(ETInformàticadeSistemesiETInformàticadeGestió)
Introduccióal'AnglèsTècnicI(ETTTelemàtica)

 Llicenciatura

  

 

6hores






   
   
   
   
   
   

 deGestiód'Empreses

 ProfessorLector  TC
 FacultatdeCiènciesEconòmiquesiEmpresarials



Organitzaciód'Empreses

 Doctorat

  

 

Tempscomplet


 Anual


AcreditacióenCiènciesSocials

   
   
   
   
   
   



 deGestiód'Empreses

 ProfessorLector  TC
 FacultatdeCiènciesEconòmiquesiEmpresarials



Gestiódel'EmpresaTurística

 Doctorat

  

 

Tempscomplet


 Anual


CampusTerresdel'Ebre
AcreditacióenCiènciesSocials

   
   
   
   
   
   

 deGestiód'Empreses

 ProfessorLector  TC
 FacultatdeCiènciesEconòmiquesiEmpresarials



Marqueting

 Doctorat

  

 

Tempscomplet


 Anual


AcreditacióenCiènciesSocials
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 deGestiód'Empreses

 ProfessorLector  TC
 FacultatdeCiènciesEconòmiquesiEmpresarials



ComptabilitatFinancera.ComptabilitatdeCostos

 Doctorat

  

 

Tempscomplet


 Anual


AcreditacióenCiènciesSocials

   
   
   
   
   
   

 deGestiód'Empreses

 ProfessorLector  TC
 FacultatdeCiènciesEconòmiquesiEmpresarials



Organitzaciód'EmpresesiRecursosHumans

 Doctorat

  

 

Tempscomplet


 Anual


AcreditacióenCiènciesSocials
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 deGestiód'Empreses

 AssociatLaboral  TP
 FacultatdeCiènciesEconòmiquesiEmpresarials



RecursosHumans/AnàlisidelsEstatsFinancers

 

  

 

10hores
 

 Anual



   
   
   
   
   
   

 deGestiód'Empreses

 AssociatLaboral  TP
 FacultatdeCiènciesEconòmiquesiEmpresarials



Docènciaaimpartir:
MatemàtiquesdelesOperacionsFinanceres.
AnàlisisdelesOperacionsFinanceres.

 

  

 

8hores


 Anual



   
   
   
   
   
   



 deMedicinaiCirurgia

 ProfessorCol�laboradortemporal  TC
 FacultatdeMedicinaiCiènciesdelaSalut



Àmbitcirurgia.

 Doctorat

  

 

Tempscomplet


 Anual


Experiènciaencirurgiaexperimentalenanimalspetitsde
laboratori.

   
   
   
   
   
   

 d'Economia

 ProfessorLector  TC
 FacultatdeCiènciesEconòmiquesiEmpresarials



EconomiaAplicada

 Doctorat

  

 

Tempscomplet


 Anual


DoctoratenEconomia,ADEosimilar

   
   
   
   
   
   



 d'Economia

 ProfessorCol�laboradortemporal  TC
 FacultatdeCiènciesEconòmiquesiEmpresarials



EstadísticaiEconometria

 Doctorat

  

 

Tempscomplet


 Anual


DoctoratenEconomia,ADEosimilar

   
   
   
   
   
   

 d'EnginyeriaMecànica

 AssociatLaboral  TP
 EscolaTècnicaSuperiord'EnginyeriaQuímica



Àread'ExpressióGràficaal'Enginyeria

 Llicenciatura/Enginyeria

  

 

12hores
 

 Anual
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2.	 Comissions	de	serveis	de	PDI.

Noves	sol·licituds	per	al	proper	curs	2006-07:

-	 Dr.	Miguel	Ángel	García	García,	professor	TU	de	l’àrea	de	coneixement	d’Arquitectura	
i	Tecnologia	 de	 Computadors	 del	 Departament	 d’Informàtica	 i	 Matemàtiques,	 per	 la	
Universitat	Autònoma	de	Madrid	per	al	proper	curs	2006-07	i	amb	data	d’inici	d’1	de	
setembre	de	2006.
-	 Dr.	 Carme	Torres	 Santaella,	 professora	 de	 secundària	 i	 associada	 de	 la	 URV,	 per	
incorporar-se	a	la	URV	en	qualitat	de	professorat	en	comissió	de	serveis	a	la	URV	del	
Departament	de	Filologia	Anglogermànica	per	al	proper	curs	2006-07	i	amb	data	d’inici	
d’1	de	setembre	de	2006.

3.	 Sol·licitud	de	períodes	sabàtics.

Departament	d’Enginyeria	Informàtica	i	Matemàtiques	

-	 Dr.	Joan	M.	Ferrer	i	Gener.	Període:	des	de	l’1	de	juliol	de	2006	fins	al	30	de	juny	de	
2007.	Lloc:	Universitat	d’Ontario	Occidental.
-	 Dr.	Antonio	Garijo	Real.	Període:	des	de	l’1	de	setembre	de	2006	fins	al	30	de	juny	
de	2007.	Departament	de	Matemàtiques	de	la	Universitat	de	Boston.

Departament	d’Història	i	Història	d’Art

-	 Dr.	Josep	Sánchez	Cervelló,	de	l’àrea	d’Història	Contemporània.	Període:	des	de	l’1	de	
setembre	de	2006	fins	al	28	de	febrer	de	2007.	Lloc:	Institut	d’Història	Contemporània	
de	la	Universitat	Nova	de	Lisboa.
-	 Dra.	 Coral	 Cuadrada	 Majó,	 de	 l’àrea	 d’Història	 Medieval.	 Període:	 curs	 2006-07.	
Lloc:	Institut	d’Història	de	l’Europa	Mediterrània,	Cagliari	(Itàlia).

 d'Economia

 ProfessorCol�laboradortemporal  TC
 FacultatdeCiènciesEconòmiquesiEmpresarials



EstadísticaiEconometria

 Doctorat

  

 

Tempscomplet


 Anual


DoctoratenEconomia,ADEosimilar

   
   
   
   
   
   

 d'EnginyeriaMecànica

 AssociatLaboral  TP
 EscolaTècnicaSuperiord'EnginyeriaQuímica



Àread'ExpressióGràficaal'Enginyeria

 Llicenciatura/Enginyeria

  

 

12hores
 

 Anual



   
   
   
   
   
   



 d'EnginyeriaMecànica

 AssociatLaboral  TP
 EscolaTècnicaSuperiord'EnginyeriaQuímica



Àread'ExpressióGràficaal'Enginyeria

 Llicenciatura/Enginyeria

  

 

6hores
 

 Anual



   
   
   
   
   
   

 UnitatPredepartamentaldeComunicacióAudiovisual,PublicitatiPeriodisme

 ProfessorLector  TC
 FacultatdeLletres



Docència:GèneresInformatiusEscritsiAudiovisualsI,GèneresInformatiusEscritsiAudiovisualsII,
AnàlisiiInterpretaciódel'ActualitatPeriodística.
Recerca:Identitatculturalimitjansdecomunicació.

 Doctorat

  

 

Tempscomplet
 

 Anual


Doctorat.
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Departament Nombre de 
Beques

Programa oficial de doctorat/ 
Master al qual s’adscriuen les 

beques 
Psicologia 2 -IA Neurotoxicologia i Psicofarmocologia 

Ciències Mèdiques 
Bàsiques

2-IA Nutrició i Metabolisme 
Neurotoxicologia i Psicofarmocologia 

Enginyeria Química 1-IA Enginyeria Química Ambiental i de 
Processos

Química Analítica i 
Química Orgànica  

1-IA
1

Química  en Processos i Productes 
Industrials

Economia 1-IA Organització Industrial
Enginyeria Mecànica 3-IA Graduate Studies in Chemical and 

Process Engineering 
Dret Públic 1-IA Dret Ambiental 

Química Física i 
Inorgànica

1
1

Química Teòrica i computacional 
POP Ciència i Tecnologia Química 

Departament	d’Antropologia,	Filosofia	i	Treball	Social

-	 Dra.	M.	Ramon	Cubells	Bartolomé,	de	l’àrea	de	Filosofia.	Període:	des	del	setembre	
de	2006	fins	al	febrer	de	2007.	Lloc:	Universitat	de	Granada.
-	 Dra.	Maria	 Isabel	Gracia	Arnaíz,	de	 l’àrea	d’Antropologia	Social.	Període:	des	del	
setembre	de	2006	fins	al	febrer	de	2007.	Lloc:	Universitat	de	Tolosa	(França).
-	 Montserrat	Soronellas	Masdéu.	Professora	lectora.	Període:	segon	semestre	2006-07.	
Institut	Superior	de	Ciències	del	Treball	i	de	l’Empresa	(Lisboa).

Departament	de	Psicologia

-	 Dra.	Rosa	M.	Sánchez-Casas	Padilla,	de	l’àrea	de	Psicologia	Bàsica.	Període:	des	de	
l’l	de	gener	fins	al	30	de	juny	de	2007.	Lloc:	Departament	de	Psicologia	(College	of	the	
Liberal	Arts)	de	la	Universitat	Estatal	de	Pennsilvània	(EUA).	

Departament	d’Economia

-	 Dr.	Agustí	 Segarra	 Blasco,	 de	 l’àrea	 d’Economia	Aplicada.	 Període:	 curs	 2006-07.	
Permís	per	serveis	especials	i	període	sabàtic.

Departament	de	Bioquímica	i	Biotecnologia

-	 Dr.	Lluís	Arola	Ferrer.	Període:	un	any	sabàtic.	Normativa	aplicable:	Reglament	del	
personal	acadèmic	(períodes	sabàtics	1.10).	

Departament	d’Enginyeria	Electrònica,	Elèctrica	i	Automàtica

-	 Dr.	Xavier	Correig	Blanchar.	Període:	semestre	sabàtic,	comprès	des	de	l’1	de	març	de	
2007	fins	al	31	d’agost	de	2008,	per	càrrec	de	vicerector.

Departament	de	Filologia	Catalana	

-	 Dra.	Joana	Zaragoza.	Període:	sis	mesos	sabàtics	i	tres	mesos	de	permís,	per	càrrec	de	
vicerectora.

4.	 Activació	de	noves	places	de	PAS:
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