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matèria d’interior, a proposta del director
del Cos Penitenciari.
3. Les funcions de la Comissió Tècnica
d’Avaluació i Control dels Mitjans Coercitius consisteixen a:
a) Avaluar i aprovar, amb caràcter general, el port i l’ús dels mitjans coercitius autoritzats.
b) Establir, amb la valoració prèvia
dels riscos que poden tenir sobre la
integritat física i psíquica dels interns i
d’acord amb les disposicions d’aquest
Reglament, la utilització que es pot fer
de cadascun dels mitjans coercitius autoritzats i els supòsits que poden motivar aquesta utilització.
c) Decidir, en particular, el nombre, la
durada i la intensitat de les descàrregues elèctriques que es poden realitzar en la utilització dels transmissors
d’impulsió elèctrica.
d) Verificar les dades contingudes en
els xips de memòria dels transmissors d’impulsió elèctrica i, en concret, el nombre de vegades que han
estat emprats, el moment precís de la
utilització, i el nombre, la durada i la
intensitat de cadascuna de les descàrregues elèctriques.
e) Comprovar al correspondència de
les dades esmentades a la lletra d) amb
les anotacions i les mencions que constin al registre i als informes indicats als
apartats 1 i 2 de l’article 10.
f) Avaluar i determinar de forma individualitzada, en el moment de l’ingrés
d’un intern al Centre Penitenciari, si
s’escau prohibir o restringir respecte
d’aquest intern la utilització eventual
d’un o diversos dels mitjans coercitius autoritzats, d’acord amb l’informe inicial sobre el seu estat de salut
que hagi efectuat el facultatiu mèdic
del Centre Penitenciari.
g) Avaluar i determinar la incidència que qualsevol canvi en l’estat de
salut d’un intern pot tenir en relació
amb la utilització d’un o diversos dels
mitjans coercitius autoritzats i, si escau, ampliar-ne, restringir-ne o prohibir-ne la utilització eventual, d’acord
amb els informes mèdics que hagin
efectuat el facultatiu mèdic del Centre Penitenciari.

h) Controlar l’estoc dels mitjans coercitius autoritzats i recomanar-ne la
reposició o l’adquisició, d’acord amb
les demandes que puguin efectuar els
instructors o els monitors, o els altres
membres del Cos Penitenciari. En cas
que, d’acord amb les innovacions en
la matèria, calgui adquirir mitjans coercitius diferents dels que es relacionen a l’article 7, la Comissió adreça un
informe motivat al ministre competent
en matèria d’interior, a fi que valori la
possibilitat i la conveniència de promoure les modificacions reglamentàries oportunes a aquest efecte.
4. La Comissió Tècnica d’Avaluació i
Control dels Mitjans Coercitius es reuneix com a mínim amb una periodicitat
mensual, o quan així ho sol·liciti qualsevol dels seus membres.
En qualsevol cas, la Comissió s’ha de
reunir sempre dins del primer dia hàbil
següent a l’ingrés de cada nou intern al
Centre Penitenciari o des que es coneix
qualsevol canvi en l’estat de salut d’un
intern que pot tenir relació amb la utilització d’un o diversos dels mitjans coercitius autoritzats, a l’efecte d’acomplir
les funcions assenyalades a les lletres f)
i g) de l’apartat 3.
5. Correspon al president de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Control dels
Mitjans Coercitius adreçar a la resta
dels membres la convocatòria de cada
reunió, amb una antelació mínima de
set dies, llevat dels supòsits indicats al
segon paràgraf de l’apartat 4, en què és
suficient una antelació mínima de vinti-quatre hores.
La convocatòria es comunica per qualsevol mitjà escaient que en permeti acreditar la recepció efectiva.
6. Les decisions adoptades per la Comissió Tècnica d’Avaluació i Control
dels Mitjans Coercitius es recullen en
un acta, i s’han de fer saber als membres
del Cos Penitenciari pels mitjans i els
procediments de comunicació emprats
habitualment.
Quan la decisió de la Comissió consisteixi a ampliar, restringir o prohibir
la utilització d’un o diversos mitjans
coercitius autoritzats en relació amb
un intern, se n’inclou una còpia a l’expedient personal al qual fa referència
l’article 20 de la Llei 4/2007, del 22 de
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març, qualificada penitenciària. Aquesta
decisió també es comunica als membres
del Cos Penitenciari, sense exposar tanmateix els motius de salut o mèdics que
emparen la decisió.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 19 de novembre del
2014
Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Decret
d’establiment del títol
estatal de màster en
humanitats
Exposició de motius
La Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior, preveu
que el Govern estableixi les titulacions
de qualsevol grau que tenen caràcter
estatal. Les titulacions universitàries de
caràcter estatal s’estructuren sobre la
base dels cicles establerts en el marc del
sistema europeu d’ensenyament superior
(EEES). El primer cicle condueix al grau
de bàtxelor, el segon al de màster, i el
tercer al de doctor.
L’ordenament jurídic andorrà preveu
que s’hagin d’adoptar totes les mesures
necessàries perquè l’ensenyament superior de caràcter estatal s’adeqüi a l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior creat
a partir del Procés de Bolonya.
Mitjançant la creació d’aquesta nova
titulació de màster en humanitats, es vol
formar professionals amb un perfil versàtil i adaptable a una oferta laboral cada
vegada més diversa. Aquesta titulació ha
de respondre a la necessitat de formar
professionals amb uns coneixements
avançats en el camp de les humanitats
i que proporcioni una formació –tant
teòrica com pràctica– especialitzada i
avançada, en consonància amb l’especificitat d’Andorra però també amb l’entorn
global actual.
D’acord amb aquestes consideracions, el Govern, en la sessió del 19 de
novembre del 2014, a proposta de la
ministra d’Educació i Joventut, aprova
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aquest Decret d’establiment del títol de
màster en humanitats.

Article 6
Competències mínimes

Article 1
Establiment del títol de màster en
humanitats

S’han de garantir, com a mínim, les
competències bàsiques següents, les
quals han de ser avaluables:

Es crea el títol universitari de segon
cicle, de caràcter estatal, de màster en
humanitats.
Article 2
Requisits per obtenir el títol
L’obtenció del títol de màster en humanitats requereix:
1) Haver superat tots els crèdits del
pla d’estudis corresponent aprovat pel
Govern.
2) Haver dipositat els drets d’expedició
del títol corresponent.
Article 3
Competències professionals
L’obtenció del títol de màster en humanitats ha de permetre ampliar els coneixements i complementar les competències i
habilitats adquirides amb un bàtxelor per
tal d’assolir un doble objectiu: especialitzar-se per a l’exercici de diferents professions o continuar estudis de doctorat.
El màster en humanitats pretén formar
professionals altament qualificats per treballar tant en institucions públiques com
en empreses privades pertanyents a diferents àmbits: educatiu, cultural, polític,
social i turístic, així com en el sector de la
comunicació i difusió de la informació.
Article 4
Accés

1) Competències transversals
a) Capacitat per comunicar-se de manera efectiva tant oralment com per escrit
respecte de qüestions complexes tant
amb públics especialistes com no.
b) Capacitat per identificar problemes,
analitzar-los de forma crítica i resoldre’ls, i per adaptar-se a situacions noves o complexes.
c) Capacitat d’utilitzar, innovar i aplicar
les tecnologies de la informació.
d) Capacitat de treballar tant de forma
autònoma com en equips multidisciplinaris i en contextos internacionals.
e) Capacitat per a l’autocrítica, el rigor i
la realització d’un treball de qualitat.
f) Capacitat per formular hipòtesis de
manera coherent, analitzant-les de forma crítica, i validar-les.
g) Capacitat per cercar, analitzar, organitzar i sintetitzar informació fragmentària provinent de fonts diverses
i en un entorn especialitzat.
h) Capacitat per prendre decisions i
aplicar els coneixements d’acord amb
valors ètics i pràctiques socialment responsables, i dins del marc legal.
i) Capacitat per planificar i organitzar
les pròpies necessitats d’aprenentatge
de manera autodirigida i autònoma.

1) Per accedir als ensenyaments estatals de màster és necessari estar en
possessió d’un títol de bàtxelor andorrà o d’un títol equivalent reconegut pel
Govern d’Andorra.

2) Competències específiques

2) També poden accedir a aquests ensenyaments els titulars d’una diplomatura o llicenciatura andorrana, d’acord
amb ordenacions anteriors.

b) Capacitat per integrar en un discurs
humanístic multidisciplinari aportacions provinents de camps de coneixement diferents.

Article 5
Pla d’estudis

c) Capacitat per identificar i definir problemàtiques de la humanitat aprofundint
en l’anàlisi històrica, social i cultural.

El pla d’estudis ha d’especificar les
competències professionals que ha d’adquirir l’aspirant al títol i ha de determinar les matèries a través de les quals es
desenvolupen, i també les competències
específiques i els criteris d’avaluació.

a) Capacitat per analitzar aspectes de
la realitat des de diferents disciplines
humanístiques.

d) Capacitat per reflexionar des de les
metodologies de les humanitats sobre
els problemes i els reptes que planteja el món actual.
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e) Capacitat per aplicar les habilitats
bàsiques de recerca en àmbits humanístics.
Article 7
Nombre de crèdits
El títol de màster consta d’un mínim
de 120 crèdits europeus, distribuïts en
quatre semestres, amb una càrrega de
30 crèdits cadascun.
Article 8
Sistema de crèdit europeu
La formació està basada en el crèdit
europeu. El crèdit europeu és una unitat
de valoració de l’ensenyament superior
que es defineix en funció de la càrrega
total de feina que es requereix a l’estudiant. Aquesta càrrega té en compte el
conjunt de l’activitat exigida a l’estudiant, com ara l’activitat lectiva, el treball
personal, la realització d’estades formatives, la redacció de treballs o projectes
i altres activitats. El nombre d’hores de
dedicació per crèdit ha d’estar comprès
entre 25 i 30.
Article 9
Llengües d’ensenyament
Els plans d’estudis han de permetre l’ús
d’altres llengües a més del català. No obstant això, els plans d’estudis que no vehiculin cap matèria, mòdul o assignatura
en llengua catalana, han d’incloure com
a mínim un mòdul, matèria o assignatura
de llengua catalana i/o de coneixements
d’Andorra, ja sigui de caràcter obligatori,
optatiu o de lliure elecció.
Article 10
Tipus de crèdits
Els crèdits s’han de repartir en obligatoris, optatius i de lliure elecció. El
percentatge de formació optativa pot
arribar fins a un màxim del 15%, i el
de lliure elecció del programa fins a un
màxim del 10%.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 19 de novembre del
2014
Antoni Martí Petit
Cap de Govern

