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Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova la creació de dues places de 

Catedràtic/a d’Universitat en l’àrea de Química Orgànica per ser ocupades en 

comissió de serveis

En el marc de relacions entre la URV i l’ICIQ ha sorgit la possibilitat d’ampliar els lligams entre les dues 
institucions mitjançant la vinculació a la URV de dos professors que actualment són alhora catedràtics 
d’universitat (CU) a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i responsables de grup a l’ICIQ. En particu-
lar, es tracta dels professors A. M. Echavarren i J. de Mendoza.

Per aquest motiu, es proposa la creació de dues càtedres d’universitat a temps parcial (3 hores) a l’àrea de 
coneixement de Química Orgànica, del Departament de Química Analítica i Química Orgànica (DQAQO), 
amb les següents condicions particulars que s’hauran de complir simultàniament:

A. RelAcions URV-UAM
1. La URV sol·licitarà una comissió de serveis per a cada professor a la UAM, que l’autoritzarà si 

s’escau.
2. La durada de cada comissió de serveis serà d’un any, prorrogable un segon any si les parts ho 

consideren oportú.

B. Relacions URV-ICIQ 

1. Les dues institucions signaran un conveni específic on consti almenys que: 
a. Els dos professors desenvoluparan íntegrament la seva activitat de recerca a l’ICIQ. 
b. L’ICIQ compensarà la URV amb una quantitat anual equivalent al cost de les dues places. La 

URV procurarà que, d’aquesta quantitat, una part repercuteixi en les activitats del DQAQO.
2. Els professors faran constar la filiació a la URV en totes les publicacions científiques que realitzin.

C. Relacions internes URV

1. Les dues places de CU només es podran ocupar en comissió de serveis. S’amortitzaran si no es 
compleixen les condicions que han dut a la seva creació.

2. Les dues places de CU no es tindran en compte a efectes de dimensionament de la plantilla del 
DQAQO.

3. Cada professor podrà tenir activitat docent d’acord amb el DQAQO, com fins ara ho fan en 
postgraus.

5.2.2.2 Convocatòria de places: proposta de comissió de serveis

Es proposa que les dues places creades anteriorment s’ocupin en comissió de serveis pels professors i 
amb les condicions que a continuació es relacionen:

Professors: Javier de Mendoza Sans i Antonio M. Echavarren Pablos- 
Categoria: catedràtics d’universitat- 
Àrea de coneixement: Química Orgànica- 
Dedicació: temps parcial (3 h docència + 3 h de permanència)- 
Universitat d’origen: Universitat Autonòma de Madrid (UAM)- 

Durada de la comissió de serveis: un any, prorrogable per un any més


