
 
 
 

Claustre Universitari de 24 de novembre de 2011 
 

Punt 2.bis Informe sobre l'adequació de l'Estatut de la URV a la LOMLOU 
 
 
Antecedents:  
 
El Claustre Universitari del 12 de maig de 2011 va aprovar la proposta 
d’Adequació de l’Estatut de la URV a la LOMLOU 
Aquesta proposta va ser enviada a la Secretaria General d’Universitats per al seu 
control de legalitat. 
 
El Secretari d’Universitats i Recerca ha enviat a la URV els documents següents: 
 * Informe elaborat per l’Àrea d’Assessorament Jurídic en l’Àmbit 
 d’Universitats i Recerca 
 * Memòria justificativa de la proposta d’Acord de Govern pel qual s’aprova la  
 modificació de l’Estatut de la URV 
 * Informe del Servei de Personal Acadèmic de la DGU 
 * Informe econòmic de la subdirectora general de Planificació Econòmica  
 Universitària de la DGU 
 
En  aquesta documentació es fan consideracions de tres tipus: 
 * De legalitat, i per tant, d’obligat compliment 
 * D’oportunitat, i per tant, d’assumpció optativa 
 * De tècnica normativa 
 
Quant a les consideracions de legalitat:  
 
1. Entitats constituïdes o participades per la Universitat (arts. 35.2; 45.1f) 
i 55.1g) 
Cal mantenir la redacció de l’actual Estatut en el sentit que el Consell Social les 
aprova, previ acord del Consell de Govern, no a l’inrevés com havia estat proposat. 
No obstant això, es proposa afegir un nou apartat a l’article 129 fent referència 
expressa a les EBT d’acord amb la Disp. Add. 24ª de la LOMLOU: 
 
“La Universitat també pot impulsar la creació d’empreses de base 
tecnològica que, als efectes d’allò previst a la legislació vigent sobre 
incompatibilitats al servei de les administracions públiques, requereix 
l’aprovació del Consell de Govern, previ informe del Consell Social.”  
 
2. Vacants del personal docent i investigador (art. 159.3) 
Cal distingir entre vacants de cossos docents i de personal contractat permanent 
pel que fa a la cobertura no definitiva. 
Es proposa el següent redactat:  
 
“La Universitat pot cobrir amb caràcter interí o amb durada determinada 
places que corresponguin a cossos docents universitaris o places de 
personal contractat permanent respectivament, mentre no s’ocupin de 
manera definitiva pel procediment establert per llei. També pot contractar 
personal docent i investigador per a una obra o un servei determinat.” 
 
 



Quant a les consideracions d’oportunitat: 
 
1. Referència a les titulacions homologades (arts. 106 i 119.1) 
S’accepta substituir la referència a titulacions homologades per “títols 
universitaris oficials”. 
 
2. Persona titular de la Secretaria General (art. 68.2) 
Proposa afegir a les titulacions previstes les de grau i màster. 
No s’accepta el suggeriment de la SUR. L’adequació de les titulacions als efectes 
d’accés a 
llocs de treball de funcionaris s’ha de fer en el si de les normatives de funció pública 
i això 
encara no s’ha produït. A més a més, en la redacció proposada ja s’inclou 
“equivalent”. 
 
3. Retribucions addicionals (arts. 45.3 b), 55.3 f) i 197) 
Atès que l’EAC atribueix a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva per a 
la determinació del “règim retributiu del personal docent i investigador contractat  
de les universitats i l’establiment de les retribucions addicionals del personal docent 
funcionari” i atès que l’article 55.2 de la LOMLOU estableix que  “Las Comunidades 
Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a 
méritos individuales por el ejercicio de las siguientes funciones: actividad y 
dedicación docente, formación docente, investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia de conocimientos y gestión.” i l’article 69.3 que “Las Comunidades 
Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a 
méritos individuales docentes, investigadores, de desarrollo tecnológico, de 
transferencia de conocimiento y de gestión por el ejercicio de las funciones a las 
que se refieren los artículos 33, 41.2 y 3.”,  per tant amb caràcter opcional, es 
proposa afegir en els articles 45.3 b) i 55.3 f) “en el marc de les normes que 
estableixi el Govern de la Generalitat”.  
 
4. Professorat associat (art. 165) 
No s’accepta el suggeriment d’explicitar que per prorrogar els contractes de 
professorat associat s’hagi d’acreditar que es manté l’exercici d’una activitat 
professional fora de l’àmbit acadèmic, atès que ja ho està: 4. ... “En acabar el 
contracte, es prorroguen si es mantenen les necessitats que van originar la 
convocatòria de la plaça i el departament afectat emet un informe favorable, 
d’acord amb la legislació vigent”. 
 
5. Comissions dels concursos d’accés (art. 179) 
Es considera restrictiu que “en els concursos de places de professorat catedràtic 
d’universitat, els tres membres hagin de ser catedràtics d’universitat”. 
No s’accepta el suggeriment, ja que ultrapassa la comesa del Claustre Universitari 
d’adequar l’Estatut de la URV a la LOMLOU.  
 
6. Comissió de reclamacions (art. 182) 
Mateix suggeriment i mateixa argumentació que pel que fa a les comissions dels 
concursos d’accés. 
 
7. Excedència temporal per treballs a empreses de base tecnològica (art. 
202) 
S’accepta el suggeriment d’incorporar un nou article 202 bis 
 
Sempre que una empresa de base tecnològica sigui creada o 
desenvolupada a partir de patents o de resultats generats per projectes de 
recerca finançats totalment o parcial amb fons públics i realitzats en 
universitats, el professorat funcionari dels cossos docents universitaris i el 



contractat amb vinculació permanent a la universitat que fonamenti la 
participació en els esmentats projectes podrà sol·licitar l’autorització per 
incorporar-se a la susdita empresa, mitjançant una excedència temporal 
que, en qualsevol cas, només podrà ser concedida per un límit màxim de 
cinc anys. 
 
8. Informar prèviament sobre la implantació o supressió d’ensenyaments / 
sobre la creació, modificació i supressió de facultats i escoles (arts. 45.1 c) 
i d)) 
S’accepta el suggeriment de modificar la redacció proposada “Redactar els informes 
favorables previs ... 
Es proposa el següent redactat:  
c) Emetre els informes previs sobre la implantació o supressió 
d’ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials i de 
validesa en tot el territori estatal, que hauran de ser favorables per 
procedir a la seva tramitació.  
d) Emetre els informes previs sobre la creació, modificació i supressió de 
facultats i escoles, sobre la creació, supressió, adscripció i desadscripció 
d’instituts universitaris de recerca, i també l’adscripció o desadscripció de 
centres de titularitat pública o privada que imparteixin ensenyaments 
conduents a l’expedició de títols oficials amb validesa en tot el territori 
estatal, que hauran de ser favorables per procedir a la seva tramitació.  
 
9. Inclusió del professorat ajudant a la Secció 2 del capítol 3 
 
Es desestima el suggeriment atès el caràcter excepcional dels ajudants a la URV i 
perquè ultrapassa la comesa del Claustre Universitari d’adequar l’Estatut de la URV 
a la LOMLOU.   
 
 
Quant a les consideracions de tècnica normativa: 
 
Manquen disposicions transitòries. 
S’accepta el suggeriment de la SUR, ja que no s’hi van incloure per un oblit. 
 
Disposició derogatòria 
Se suggereix substituir la derogatòria de l’Estatut per una altra que faci referència a 
l’Estatut aprovat pel Decret 202/2003 
No s’accepta el suggeriment de la SUR, perquè no s’aprova un nou Estatut, sinó 
únicament una modificació del vigent i els textos refosos no inclouen les 
derogatòries. 
 
 




