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Consell Social

Funció

El Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la Universitat. 

En aquesta part de la Memòria de la URV el Consell Social vol retre comptes a la societat 
i a la comunitat universitària de tot allò que ha fet per acostar la Universitat i la societat, i 
eixamplar camins de col·laboració i enteniment.

Com a enllaç entre ambdues parts, el Consell Social vehicula a la Universitat les preocupa-
cions i les necessitats de la societat, i projecta en la societat la potencialitat de les activitats 
dutes a terme per la Universitat. 

També fa de vincle amb les institucions governamentals per informar i influir sobre les de-
cisions que afecten la Universitat. A més, busca el suport de les empreses per tirar endavant 
projectes, alhora que mostra els serveis i el coneixement que aquestes empreses poden 
aprofitar de la Universitat.

Composició

El Consell Social està format per quinze membres, nou dels quals són persones represen-
tatives de la societat catalana i els altres sis són membres del Consell de Govern de la Uni-
versitat, nomenats d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

Actuacions i activitats destacades del curs acadèmic 2018-19

• S’ha assistit i participat en diversos actes de lliurament dels premis i ajuts del 
Consell Social: Premi a la qualitat docent, premis a treballs de recerca de batxi-
llerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior, Premi a l’impacte 
social de la recerca, ajuts Pont per a projectes educatius, ajuts a les millors 
idees emprenedores i beques Fundación Repsol i Consell Social de la URV.

• S’ha signat la tercera pròrroga del conveni de col·laboració entre la URV i la 
Fundación Repsol per patrocinar beques a alumnes d’ensenyament secundari 
per estudiar a la URV. Continuant la tasca iniciada en col·laboració amb Rep-
sol, la Fundación Repsol segueix copatrocinant aquestes beques juntament 
amb el Consell Social. Aquest conveni va ampliar la durada de les beques 
patrocinades, ja que permet la renovació anual de la beca fins que l’estudiant 
assoleix la titulació de màster oficial a la URV.
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• Continua la col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya i la resta de consells socials de les universitats públiques 
catalanes, per la realització i el finançament d’un nou estudi de la inserció dels 
graduats i graduades en el món laboral 2020. Aquest cop es tracta de setena 
edició de l’estudi d’inserció laboral de les persones titulades de grau, el cinquè 
estudi sobre la inserció laboral de les persones titulades de doctorat, el tercer 
estudi sobre la inserció laboral de les persones titulades de màster, i de l’estudi 
sobre gènere i inserció laboral 20 anys després d’obtenir la titulació.

• Continua la col·laboració del Consell Social amb la Càtedra Universitat URV-
Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses a la URV. 
El conveni de col·laboració té una durada de tres anys. Addicionalment, aquest 
curs s’ha signat una addenda del conveni per incrementar, de manera excepcio-
nal i no recurrent, la quota anual del 2019 en 5.000 €, per realitzar durant el curs 
acadèmic vinent una prova pilot per impartir una futura assignatura transversal 
d’emprenedoria a tots els campus de la URV. La prova pilot consistirà a impartir 
l’assignatura Eines per Emprendre a tots els graus oferts al campus Sescelades.

• Per donar a conèixer el Consell Social a la comunitat universitària i a la soci-
etat s’ha publicat la Memòria del Consell Social de l’exercici 2018. També ha 
participat en l’edició de premsa especialitzada, ha distribuït cintes i targetes 
d’identificació amb el logotip de la Universitat, que s’han entregat a organit-
zadors, participants i assistents a congressos, jornades i seminaris de la URV.

• En l’àmbit solidari, el Consell ha destinat l’1% del seu pressupost a la URV 
Solidària. Aquest òrgan du a terme accions de cooperació per al desenvolupa-
ment vinculades a la formació o a la recerca: projectes, cursos, organització 
d’esdeveniments de sensibilització, etc. orientats a promoure i divulgar valors 
com la defensa dels drets humans, el desenvolupament sostenible i, en defini-
tiva, a treballar per disminuir les diferències amb els països més desafavorits. 
Puntualment ofereix ajuts d’emergència, subvencions a projectes rellevants o 
altres activitats que es consideren necessàries.

• El president del Consell Social ha mantingut reunions i contactes amb la conse-
llera d’Empresa i Coneixement, amb el secretari competent en matèria d’Univer-
sitats i Recerca i amb els altres presidents de consells socials catalans i espanyols.

• Participació del president, d’altres membres i del secretari executiu en la Con-
ferència de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles i en les 
seves comissions, en les activitats que li són pròpies i en les jornades anuals 
que organitza.

• Participació del president, d’altres membres i, excepcionalment, del secretari 
executiu en el Pacte nacional per a la societat del coneixement per impulsar 
una estratègia compartida entre l’àmbit de l’educació superior, la recerca i la 
innovació, i l’economia productiva per construir la Catalunya del futur.

• Assistència i participació en diferents inauguracions del curs acadèmic: del 
sistema universitari de Catalunya, de la URV i de diferents centres i campus de 
la Universitat. Assistència a diferents actes i activitats institucionals: investidu-
res doctor honoris causa, Fòrum d’Ocupació Universitària, First Lego League, 
Mercat de Projectes Socials, presentació del nou programa Iubilo, actes de 
lliurament de diferents premis i reconeixements, i visites reunions als diferents 
centres de la Universitat.

• Participació del secretari executiu, com a delegat de la rectora, al Centre d’Es-
tudis de l’Aviació (CESDA), en la Comissió d’Avaluació Interna del Centre, en 
les reunions de la Junta de Govern, en les Jornades de Portes Obertes i altres 
actes d’inauguració i de graduació de titulats.
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Ajuts i premis del Consell Social per al curs acadèmic 2018-19

Des de fa anys el Consell Social convoca diferents ajuts i premis com a instrument per afavorir 
i fomentar diferents aspectes del món universitari, en general, i de la URV, en particular.

Premis Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles 
formatius de grau superior

Aquests premis es destinen a recompensar l’esforç dels alumnes de centres de secundària 
per elaborar un treball de recerca fet amb rigor i qualitat. 

Aquest curs acadèmic s’ha resolt la segona convocatòria que agrupa els premis en cinc 
modalitats diferents:

• Premi Maria Josepa Massanés: quatre premis per a les àrees d’arts i humanitats, 
i ciències socials i jurídiques.

• Premi Eduard Saavedra: tres premis per a les àrees de ciències, enginyeries i 
arquitectura.

• Premi Rafael Battestini: dos premis per a les àrees de medicina, ciències de la 
salut i de la vida.

• Premi Maria Helena Maseras: un premi en estudis de dones i gènere.

• Premi Rodrigo Miralles: un premi dedicat al compromís social i la solidaritat.

S’ha convocat també la tretzena convocatòria dels premis, que es preveu resoldre abans 
d’acabar el mes de juny i lliurar els premis a l’inici del proper curs acadèmic. 

Les darreres candidatures premiades pel Consell Social han estat: 

Premi Eduard Saavedra

“Estudi dels acceleradors de partícules”, de Clàudia Giner Ferrer. Institut Jaume I de Salou. 
Tutora: Ana Isabel Burrel Celaya 

“Construcció d’un braç robòtic, somni o malson?”, de Jordi Garcia Tremosa. Institut Joan 
Guinjoan de Riudoms. Tutor: Francesc Josep Serra Ferrús

“La química en una tassa de te”, d’Imane Nassiri. Institut Josep Tapiró de Reus. Tutores: 
Montse Vidal Civit i Yolanda Lizano Salas 

1a reserva: “La por de volar”, d’ Esther Roca Fàbregas. Institut Serra de Miramar de Valls. 
Tutor: Jordi Gayà Benet 

2a reserva: “La tecnologia dron: el futur dels drons”, de Ramesh Forcadell Gonzàlez. Insti-
tut Cap Norfeu de Roses. Tutora: Carme Morales Villatoro 

3a reserva: “El smartphone, la nova clau de casa”, de Raúl Ballesteros Burgueño. Institut 
Baix Camp de Reus. Tutor: Enric Armengol 
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Premi Maria Josepa Massanés

“Elaboració i ús de les eines a la prehistòria: un cas pràctic”, de Gaspar Lloret Gutiérrez-
Colón. Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança de Tarragona. Tutora: Eva Brull Folch 

“Memento mori”: recorda que moriràs, de Yousra Bouzalmati. Institut Josep Tapiró de Reus. 
Tutores: Claustre de Bofarull Bertran i Magda Rovira Bondia 

“La momificació a l’antic Egipte i la investigació a través de la imatge mèdica”, de Laura 
Carreto Martín. Institut Pons d’Icart de Tarragona. Tutora: Delfina Belló García 

“La música dels nombres. Dels harmònics als fractals”, de Cèlia Xue Miró Pérez. Institut 
Salvador Vilaseca de Reus. Tutora: Misericòrdia Nomen Xatruch

1a reserva: “De generació en generació”, de Clàudia Armesto Domènech. Institut Salvador 
Vilaseca de Reus. Tutor: Tomás Muñoz Serrano

2a reserva: “Once upon a Time: Disney vs. Reality”, de Laura González López. Institut Jo-
sep Tapiró de Reus. Tutora: Eva Margalef Solana

3a reserva: “Comparació dels models educatius del Camp de Tarragona”, d’Eva Magaña 
Herrero. Institut Jaume Huguet de Valls. Tutora: Elisenda Armengol i Vivas 

4a reserva: “Despertar la vida amb música. L’ús de la música en l’embaràs i la primera 
infancia”, de Marta Maduell Rius. Col·legi Vedruna-Sagrat Cor de Tarragona. Tutor: Amali 
Nieto Villodre

Premi Rafael Battestini

“Síntesi i anàlisi del principi actiu d’analgèsics d’ús comú”, d’Inés Ochoa Castro. Institut 
Campclar de Tarragona. Tutora: Ana Maria Lafuente Heras

“Mutagen Free”, de Nabila Ikkene Damnati. Institut Roseta Mauri de Reus. Tutora: Anna 
Giró Corts 

1a reserva: “Em veus? Estudi de la relació entre la diabetis i la visió borrosa”, de Maria 
Sardà Brunet. Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança de Tarragona. Tutora: Esther Martí Arturo

2a reserva: “Més enllà de l’aparença. Els anuncis publicitaris i els trastorns alimentaris”, de 
Maria  Miguel Ribé. Col·legi La Salle-Reus. Tutor: Josep Antoni Jiménez        

Premi Maria Helena Maseras

“Rosa Rauet Riera. La vida d’una dona que trenca els esquemes de la seva època”, d’Andreu 
Rauet Munté. Institut Joan Puig i Ferrater de la Selva del Camp. Tutora: Marta Cañellas Mas

1a reserva: “Hera, Atena i Afrodita. Arquetips femenins des del judici de Paris fins al segle 
XXI”, de Mariona de Dalmau Hernández. Institut Baix Camp de Reus. Tutor: Josep G. Lluís 
Queralt

2a reserva: “Una pel germà, l’altra pel marit! Dones víctimes de la repressió franquista a 
Tarragona: el cas del convent de les oblates”, d’Alba Civit Jansà. Institut Tarragona de Tar-
ragona. Tutora: Lorena Chinchilla Lozano 
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Premi Rodrigo Miralles

“Pill-Bot: creació d’un robot pastiller”, de Gerard Burjalès del Amo. Institut El Morell. Tutor: 
Enric Bolaño Vendrell

1a reserva: “La crisi dels refugiats sirians a Palamós”, de Míriam Fernàndez Huertas. Institut 
de Palamós. Tutor: Miguel Navarro García

2a reserva: “El quart món”, d’Ángel Gómez Abril. Col·legi La Salle-Tarragona. Tutor: Javier 
Hernàndez Bienvenido

Altres premis de recerca per a estudiants de secundària

En la mateixa línia de premis a estudiants de secundària, el Consell Social col·labora amb 
els Premis Gerard Vergés que atorga el campus de les Terres de l’Ebre als treballs de recerca 
de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior. 

Premi Consell Social URV a l’impacte social de la recerca

Atesa la rellevància que l’impacte social de la recerca està agafant arreu amb les implicaci-
ons de caràcter polític, científic i social que això comporta, el Consell Social va convocar, 
per segon cop, el Premi a l’impacte social de la recerca. La finalitat del premi és identificar 
i reconèixer les millors experiències en la definició, l’anàlisi i l’aportació d’evidències de 
l’impacte, o potencial impacte, social de la recerca realitzada a la URV, i avançar cap a una 
cultura que integri l’impacte social en les diferents etapes del procés científic.

El premi consta de dues modalitats i tres àmbits:

Modalitats:

1. Impacte social de la recerca ex ante (predicció de l’impacte social)

2. Impacte social de la recerca ex post (evidències de l’impacte social)

Àmbits:

1. Ciències socials i humanitats

2. Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura

3. Ciències de la salut i de la vida

Els guardonats en aquesta segona convocatòria del Premi van ser:
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Àmbit: ciències socials i humanitats

EX ANTE: «Safety, Inclusion & Technology (SIT): La seguretat de les persones amb discapa-
citat intel·lectual. Una aproximació pedagogicotecnològica». Investigadora: Mercè Gisbert 
Cervera. Grup de recerca: ARGETECH: Applied Research Group in Education and Techno-
logy. Atorgat el premi per un projecte que promou la igualtat d’oportunitats en les persones 
amb discapacitat intel·lectual, d’acord amb les recomanacions de l’estratègia Europa 2020, 
apropant de manera exemplar la recerca bàsica en pedagogia als més vulnerables de la 
societat, utilitzant entorns tecnològics d’alt nivell.

EX POST: «European Union contributions to Gender mainstreaming and citizenship». Inves-
tigadora: Inma Pastor Gosálbez. Grup de recerca: SBRLAB14: Social & Business Research 
Laboratory. Atorgat el premi pels resultats obtinguts en la recerca sobre aplicació de la pers-
pectiva de gènere i el principi d’igualtat en els continguts docents universitaris, demostrant 
un rigor acadèmic a la vegada que una aplicabilitat en els entorns educatius en l’àmbit uni-
versitari. Aquesta aplicabilitat s’ha traduït en cursos MOOC i en manuals convencionals de 
gran ajuda al desenvolupament de la igualtat de gènere en entorns universitaris.

Àmbit: ciències experimentals, enginyeria i arquitectura

EX ANTE: «Development of photonic biosensors based on porous alumina / Desenvolupa-
ment de biosensors fotònics basats en alúmina nanoporosa». Investigadors: Elisabet Xifré 
Pérez i Lluís F. Marsal Garví. Grup de recerca: NEPHOSYS: Nanoelectronic and Photonic 
Systems. Atorgat el premi pel desenvolupament de biosensors per a la detecció ràpida de 
substàncies d’interès per a la salut i el medi ambient i així afavorir i facilitar les accions 
derivades, i pel potencial que donen de desenvolupar noves recerques en aquests camps.

EX POST: «Disseny, construcció i avaluació d’un sistema clínic de suport a la presa de deci-
sions per al cribratge i seguiment personalitzat de pacients amb retinopatia diabètica». Inves-
tigador: Antonio Moreno Ribas. Grup de recerca: ITAKA: Tecnologies Intel·ligents Avançades 
per a la Gestió del Coneixement. Atorgat el premi pel desenvolupament d’un sistema infor-
màtic d’assistència als professionals de la salut d’atenció primària en el cribratge correcte de 
malalts diabètics amb risc de patir retinopatia, amb els beneficis que comporta als pacients i 
al sector de la salut. També és extensible i aplicable per a qualsevol centre d’atenció primària.

Àmbit: ciències de la salut i de la vida

EX ANTE: «Tractament interdisciplinari del dolor crònic infantil». Investigador: Jordi Miró 
Martínez. Grup de recerca: ALGOS009: ALGOS. Recerca en dolor. Atorgat el premi per l’im-
pacte social que pot tenir la implementació i la avaluació d’un programa interdisciplinari 
per al tractament del dolor crònic infantojuvenil en el context de la sanitat pública, amb la 
finalitat de millorar la qualitat de vida d’aquesta població afectada i la de les seves famílies.

EX POST: «Una estratègia per incrementar eleccions saludables en alimentació i en activi-
tat física per als joves: projecte EYTO (European Youth Tackling Obesity) i projecte EYTO-
Kids (European Youth Tackling Obesity in Kids)». Investigadores: Elisabet Llauradó, Lucía 
Tarro Sánchez, Montse Giralt Batista i Rosa Solà Alberich. Grup de recerca: Functional 
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Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC) – Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut, Hospital Universitari Sant Joan i EURECAT -Reus. Atorgat el 
premi pel desenvolupament i implantació d’uns protocols dirigits als joves amb l’objectiu 
d’afavorir l’elecció d’hàbits saludables en alimentació i activitat física i per la qualitat del 
treball presentat tant en el que pertoca a la descripció de l’impacte com en la rellevància i 
la qualitat de les proves aportades.

Aquest curs acadèmic s’ha organitzat la tercera convocatòria del premi i s’han rebut 13 ex-
pressions d’interès (8 ex ante i 5 ex post). Finalment s’han presentat 11 propostes al premi, 
d’acord amb la distribució següent:

EX ANTE: 

Ciències socials i humanitats: 2 propostes

Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura: 3 propostes

Ciències de la salut i de la vida: 1 proposta

EX POST: 

Ciències socials i humanitats: 2 propostes

Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura: 1 proposta

Ciències de la salut i de la vida: 2 propostes

Es preveu resoldre la convocatòria i lliurar els premis al mes de juliol.

Premi Consell Social URV a la qualitat docent

Aquest és el dinovè any consecutiu que es convoca aquest premi, l’objectiu del qual és 
identificar i reconèixer l’esforç del professorat de la URV per millorar la qualitat de la do-
cència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats. 

Aquest curs s’han presentat sis candidatures a la modalitat col·lectiva i tres a la modalitat 
individual. El premi s’ha atorgat als treballs següents:

Modalitat individual: «Com convertir els mòbils en un recurs educatiu », del professor Antoni 
Carreras Casanovas, de la Facultat de Ciències Jurídiques. 

Modalitat col·lectiva: «Aprenentatge i servei en el camp de la nutrició: des de l’aula univer-
sitària a l’escola», de les professores Núria Aranda Pons, Maria Victòria Arija Val, Mònica 
Chica Díaz, Montserrat Giralt Batista, Marta Romeu Ferran i Rosa Maria Solà Alberich, de 
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica 
del personal d’administració i serveis de la URV, del Consell Social de la URV 

El Consell Social ha convocat aquest premi per desena vegada consecutiva amb la finalitat 
d’identificar i reconèixer les iniciatives conjuntes del PAS per millorar l’exercici de les fun-
cions de gestió i administració, i també les tasques de suport, assistència i assessorament, 
respecte a la gestió administrativa i tècnica i els processos necessaris per complir els objec-
tius de la Universitat, mitjançant processos, projectes i/o procediments innovadors. 

El premi es convoca en tres modalitats:

• Modalitat 1: projectes implantats que siguin susceptibles de ser aplicats en 
altres estructures organitzatives de la URV.

• Modalitat 2: projectes implantats d’abast local que no són susceptibles de ser 
aplicats a altres estructures organitzatives de la URV.



9

• Modalitat 3: concurs d’idees per a projectes no implantats.

Es preveu resoldre aquesta convocatòria abans d’acabar el curs acadèmic.

Al curs passat s’hi van presentar tres candidatures i el premi es va atorgar als treballs següents:

Modalitat 1: «Gestió àgil de projectes », de Jordi Pujol Ahulló (SREd/SRITIC), Cristian Martínez 
Roman (SREd/SRITIC), Daniel Tomé Fernández (SREd/SRITIC) i Gerard Cuello Adell (SRITIC)

Modalitat 2: «Implementació de la tecnologia RFID al CRAI. Modernització del servei de 
préstec i foment de l’autoservei », de Josepa Rius Masip (CRAI), Montserrat Olivé Ollé 
(CRAI), Carme Montcusí Puig (CRAI) i Laura Tormo Tristany (CRAI)

Modalitat 3: «Pla de continguts per a mitjans socials de la Facultat de Turisme i Geografia », 
de Xavier Llauradó Vidilla (FTG) i Albert Puente Mallol (FTG) 

Ajuts a les millors idees emprenedores

Es tracta de la catorzena convocatòria dels ajuts a les millors idees emprenedores. El seu 
objectiu és complir la tercera missió de la Universitat, contribuir al desenvolupament eco-
nòmic del territori de la seva àrea d’influència, ajudar a transferir i comercialitzar els re-
sultats de la recerca i fomentar la creació d’empreses per part dels estudiants, donant-los 
suport en la validació d’idees i conceptes. Està previst que la convocatòria es resolgui 
abans d’acabar el curs.

En la darrera convocatòria el Consell Social va atorgar aquest ajut als treballs:

«Projecte In Touch», de Marina Duart Avià i Meritxell Suárez Borrell  

«Campone, plataforma col·laborativa», de Angélica María González Gómez

Beques Fundación Repsol i Consell Social de la URV

Aquesta és la catorzena convocatòria d’unes beques dirigides a estudiants de secundària 
que hagin de matricular-se a la URV en el curs acadèmic 2019-20. L’objectiu és facilitar a 
les famílies amb dificultats especials l’accés dels seus fills a la URV o la permanència en 
aquesta institució. Aquestes beques pretenen estimular aquells joves que es troben en una 
situació econòmica difícil i que tenen un extraordinari rendiment acadèmic. Els patrocina-
dors consideren que les persones més ben preparades i motivades han de poder accedir a 
l’ensenyament superior, independentment de la seva situació econòmica i social.

En la convocatòria anterior es van atorgar cinc noves beques per a estudiants de grau i es 
van renovar catorze de les beques atorgades en les darreres convocatòries. La catorzena 
convocatòria es preveu resoldre abans de finalitzar aquest curs acadèmic.
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Ajuts Pont per a projectes educatius

Juntament amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV, el Consell Social ha con-
vocat per sisè any consecutiu els ajuts Pont per a projectes educatius. Tenen com a finali-
tat visibilitzar, ordenar i universalitzar la transferència de coneixement entre la comunitat 
universitària i la resta del sistema educatiu a partir de projectes d’innovació conjunts. Són 
objectius d’aquesta convocatòria:

• Promoure la col·laboració entre els docents de la URV i els docents de l’ense-
nyament infantil, primari i secundari.

• Impulsar projectes educatius que contribueixin a la millora de l’ensenyament.

• Difondre els projectes i les bones pràctiques entre la comunitat educativa.

A la cinquena convocatòria es van guardonar 10 dels 13 projectes presentats. En aquesta 
sisena convocatòria s’han presentat 19 projectes dels quals el jurat seleccionarà un màxim 
de 10. Es preveu resoldre aquesta convocatòria abans de finalitzar el curs acadèmic.

Van ser projectes guanyadors de la cinquena convocatòria:

«Anem de ruta: Pin i Soler als carrers de Tarragona». Centre coordinador: Institut Antoni de 
Martí i Franquès. Coordinadora: Anna Gispert Magarolas

«Com és la meva ciutat? Cartografia digital col·laborativa per al treball amb espais urbans. 
Disseny d’aplicacions de treball». Centre coordinador: Institut Antoni de Martí i Franquès. 
Coordinadora: Rosa Moragues Cornadó

«[CONVINCE] Habilitats comunicatives orals i multilingües per l’apoderament de joves 
vers els treballs del futur». Centre coordinador: Institut Antoni de Martí i Franquès. Coordi-
nador: Jordi Satorra Marín

«Fem química al Roquissar». Centre coordinador: Escola El Roquissar. Coordinador: 
Germán Martínez Grant

«Fòrum Ludicrum: aprenentatge de les llengües clàssiques a través de l’ús dels jocs a l’aula». 
Centre coordinador: Institut Torredembarra. Coordinadora: Maria Soledat Francesch Turrión

«Intercanvi de coneixements entre l’alumnat del GEM i l’alumnat de cicles formatius de 
l’àmbit de la fabricació mecànica». Centre coordinador: INS Pere Martell. Coordinadora: 
Victòria Ismael i Biosca

«Mesurant el color: espectrofotometria amb un telèfon intel·ligent». Centre coordinador: 
INS Baix Camp. Coordinador: José Antonio Gil Pozo

«Petits grans científics! Tallers d’experimentació: un treball manipulatiu, cooperatiu i com-
petencial de les ciències». Centre coordinador: Escola Prat de la Riba. Coordinadora: Mò-
nica Gómez Solán

«L’ús de dispositius mòbils a l’aula: elaboració de materials educatius mitjançant una es-
tratègia col·laborativa d’Aprenentatge Servei». Centre coordinador: Escola l’Arrabassada. 
Coordinadora: Sònia Sabidó Serra

«Vivim les matemàtiques». Centre coordinador: Escola Puig Cavaller. Coordinadora: Mont-
serrat Sáez Pujol



11

Altres ajuts

El Pla estratègic del Consell Social ha permès impulsar nous projectes i seguir participant 
en d’altres ja iniciats en cursos anteriors: 

• Tercera convocatòria dels ajuts Futurs Investigadors de la URV, en copartici-
pació amb l’Escola de Postgrau i Doctorat. L’objectiu dels ajuts és estimular 
a fer una tesi doctoral els estudiants motivats per la recerca i amb una bona 
trajectòria acadèmica.

• Participació en el Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria 
Martínez Carretero, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Aquest 
centre va néixer amb la intenció d’esdevenir un dels epicentres en el territori 
pel que fa a l’adquisició de competències relacionades amb el benestar i la 
seguretat de les persones. Aspira a convertir-se en un centre de referència per 
a la innovació i el desenvolupament de la metodologia d’aprenentatge basat 
en la simulació en l’àmbit de la salut: SMBE (simulated-based medical educa-
tion). Es proposa innovar i aplicar nous instruments formatius i d’avaluació per 
al desenvolupament de les competències del conjunt d’agents i professionals 
que intervenen en la seguretat i el benestar de la població. El Consell Social fa 
una aportació anual per al desenvolupament de l’activitat i l’oferta formativa.

• El Consell Social participa en la convocatòria anual d’ajuts per a la valoritza-
ció del coneixement (R2B), obert al personal docent i investigador de la URV 
adscrit a grups de recerca interns. Té per objectiu possibilitar accions singulars, 
específiques i concretes que permetin afavorir la valorització, comercialització 
i transmissió de coneixements i tecnologies generats a la URV. La convocatòria 
2018 està pendent de resoldre’s.

• Fa sis cursos acadèmics es va implantar un programa de col·laboració científi-
ca amb secundària, el programa Nexes, que pretén donar a conèixer la marca 
URV, la seva qualitat científica i docent, i convertir-se en referent per a pro-
fessors i tutors de secundària, famílies, futurs estudiants i, en especial, per als 
alumnes més brillants (captació de talent). Aquest programa pretén englobar, 
articular, potenciar i donar suport econòmic i organitzatiu a un seguit d’activi-
tats que permetin crear una xarxa de col·laboració entre l’ensenyament secun-
dari de la demarcació i la URV, per tal de generar, difondre, compatir conei-
xement i nodrir-se’n. Del contingut d’aquest programa, cofinançat pel Consell 
Social, en destaquen les activitats de: 

 – Fem Recerca! Utilitza les instal·lacions universitàries per mostrar a l’es-
tudiantat i al professorat de secundària la recerca que es fa in situ, en el 
mateix context dels mateixos laboratoris on es desenvolupa. El 2018 es van 
proposar 30 tallers i es van realitzar 67 activitats; van passar per laboratoris 
i aularis de la URV gairebé 720 alumnes.

 – Conferències científiques a centres de secundària: oferta de conferències 
divulgatives sobre àrees d’expertesa del professorat universitari, que poden 
ser d’interès per al professorat i estudiantat de secundària. 80 conferències 
publicades, 104 edicions i 30 centres participants.

 – EstiURV. Ofereix als estudiants que han finalitzar l’ESO i que començaran 
el batxillerat un curs monogràfic en algun àmbit de coneixement que pot 
ajudar-los a descobrir la seva vocació acadèmica i oferir-los idees per a 
futurs treballs de recerca. El curs  passat es van realitzar deu propostes en 
diferents àmbits.
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 – Aprofundiments. Ofereix formació especialitzada i actualitzacions al pro-
fessorat d’ensenyament secundari. Permet crear relacions acadèmiques, 
científiques i xarxes de contactes entre el professorat universitari i el de 
secundària. Sis activitats realitzades en el darrer curs.

 – URV-Fòrum Trics. Per tercera vegada, amb motiu del Fòrum Trics que té lloc 
al Complex Educatiu, la URV hi va col·laborar impartint tallers divulgatius 
i premiant els tres millors treballs de recerca de batxillerat de les modali-
tats ciències, ciències de la salut, arquitectura i enginyeries, i humanitats i 
ciències socials.

 – Visites de centres de secundària a la URV. Es va acollir la visita de quatre 
centres de secundària a diversos campus de la URV: Institut Antoni Balles-
ter de Mont-roig (60 alumnes visitants), Institut Jaume I de Salou (120 alum-
nes visitants), Col·legi Sagrat Cor de Maria de Valls (30 alumnes visitants) i 
Institut Serra Miramar de Valls (120 alumnes visitants).

 – Lliga de debat de secundària. Amb el tema “Calen les fronteres entre paï-
sos?” hi van participar 9 centres de secundària.

 – First Lego League. VII Edició de la competició en què van participar més 
de 400 alumnes formant 30 equips de 23 escoles diferents de la província.

 – Talent Jove. Programa de treball de física i matemàtiques que es desenvolu-
pa al llarg dels dos cursos escolars de batxillerat.

 – Olimpíades i concursos. Suport a diferents olimpíades i concursos en què 
participa la URV.

• La sisena edició del Mercat de Projectes Socials s’ha fet al campus Catalunya el 
8 de maig i ha comptat amb la participació de 15 entitats, que han presentat les 
propostes de projectes socials. L’objectiu del mercat és que estudiants i profes-
sors de la Universitat puguin desenvolupar aquests projectes com a treballs de 
fi de grau (TFG), treballs de fi de màster (TFM) o, fins i tot, implementar-los dins 
d’algunes assignatures durant el proper curs acadèmic en el marc del programa 
d’Aprenentatge i Servei. 

• Altres ajuts que ha atorgat el Consell Social durant aquest curs acadèmic: ajut 
a la URV Solidària, a la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprene-
doria i la Creació d’Empreses, a la Lliga de Debat Universitari, etc.
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Membres del Consell Social

Representants dels interessos socials

Parlament de Catalunya
Jacint Andreu Marquès 

Joaquim Via Rovira 

Govern de la Generalitat de Catalunya

Joan Pedrerol Gallego (president)

Carles Ferrer Rovira 
(fins a l’octubre de 2018)

Berta Cabré Prim 
(des d’octubre de 2018)

Robert Vendrell Aubach 

Ens locals Josep Poblet Tous

Organitzacions sindicals Joan Llort Vallés 

Organitzacions empresarials Josep Antoni Belmonte Marín

Antics alumnes Joan Enric Carreres Blanch (vicepresident)

Representants del Consell de Govern

Membres nats

Rectora María José Figueras Salvat 

Secretària general Laura Román Martín 

Gerent

Sílvia M. Sancho Roca 
(des de gener fins a maig de 2019)

Eva Borràs Balcells 
(des de juny de 2019)

Personal docent i investigador

Cori Camps Llauradó 
(fins a l’octubre de 2018)

Jordi Sardà Pons 
(des d’octubre de 2018)

Personal d’administració i serveis

Joel Fernández García 
(fins al desembre de 2018)

Esther Puig Vila 
(des de desembre de 2018)

Alumnes Antonio Altuna Coy

Secretari executiu Jordi Gavaldà Casado
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Òrgans del Consell Social

El president del Consell Social, nomenat per acord del Govern de la Generalitat d’entre els 
membres del Consell Social representatius de la societat catalana, té un mandat de quatre 
anys i és renovable per un únic període de la mateixa durada.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, el 20 de gener de 2015, va acordar el nomena-
ment del Sr. Joan Pedrerol Gallego com a president del Consell Social de la URV, i el 28 
de gener de 2015 va prendre possessió del càrrec. El 19 de febrer de 2019 el Govern de la 
Generalitat va acordar la seva renovació.

El president convoca i presideix les sessions del Ple, de la Comissió Econòmica i de la Co-
missió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari, i exerceix les altres funcions pròpies 
de la presidència d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són encomanades per la 
Llei d’universitats de Catalunya, pel Reglament d’organització i funcionament del Consell 
Social i per la resta de normativa vigent.

El president va nomenar el Sr. Joan Enric Carreres Blanch vicepresident del Consell Social, 
que substitueix el president en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal.

Secretaria

La Secretaria és l’estructura administrativa bàsica de suport al Consell Social, i el seu cap 
és el secretari executiu del Consell Social, que és nomenat i separat pel president i cessa 
en el càrrec quan cessa el president. En el cas que el secretari executiu no sigui membre 
del Consell Social, assisteix amb veu i sense vot a les sessions del Ple, de les comissions i 
d’altres reunions.

El 28 de gener de 2015 el president va ratificar el nomenament el Dr. Jordi Gavaldà com a 
secretari executiu del Consell Social, càrrec que exerceix actualment.

Ple

El Consell Social pot funcionar en Ple o en comissions i està integrat per tots els membres. 
A més, el president pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, persones 
expertes i membres de la comunitat universitària, d’acord amb la naturalesa dels assumptes 
que s’hi han de tractar. 

Els acords es prenen per assentiment o per majoria simple dels membres assistents a la 
reunió, llevat dels casos en què el Reglament estableixi una majoria més qualificada. El vot 
és indelegable i en cas d’empat, el vot del president és diriment. Els acords són executius 
a partir del moment que s’adopten, exhaureixen la via administrativa i són impugnables 
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Durant aquest darrer curs acadèmic, el Ple s’ha reunit en sessió ordinària el 7 de novembre, 
el 20 de desembre, el 21 de març, el 22 de maig, el 18 de juny i  el 19 de juliol.
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Comissions

La Llei d’universitats de Catalunya preveu la constitució d’una Comissió Econòmica amb la 
composició i les funcions que determini el Reglament. Aquesta Comissió es va constituir el 
27 d’octubre de 2004 i està formada per tots els membres del Consell. La Comissió Econòmi-
ca es reuneix just abans de cada reunió del Ple, i és presidida pel president del Consell Social.

Sessions de la Comissió Econòmica: 7 de novembre, 20 de desembre, 21 de març, 6 de 
maig (extraordinària), 22 de maig, 18 de juny i 19 de juliol.

El Reglament també preveu que el Ple pot constituir altres comissions específiques que con-
sideri convenients per al desenvolupament correcte de les seves funcions. En aquest sentit, 
el Ple va constituir, el 31 d’octubre de 2007, la Comissió de Creació d’Empreses d’Origen 
Universitari, amb les funcions d’estudi i elaboració de l’informe previ al qual es refereix la 
disposició addicional vint-i-quatre de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació 
de la Llei orgànica d’universitats i l’aprovació de la participació o desvinculació de la URV en 
aquestes entitats. Les seves funcions es van adaptar el 15 de novembre de 2012 al Reglament 
de creació d’empreses a l’entorn de la URV, de 10 de juliol de 2012. Aquesta Comissió es va 
reunir el 22 d’octubre, 13 de desembre, 11 de febrer, 23 d’abril, 14 de junyi l’11 de juliol.

Les comissions han de donar compte al Ple del Consell Social dels acords adoptats i del 
grau de compliment de les tasques encomanades.

Acords

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – sessió ordinària 2/2018, de 22 
d’octubre 

• Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’am-
pliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Kamleon Ventures SL, 
acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aques-
ta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del 
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 8 
d’octubre de 2018, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la 
URV del 23 d’octubre de 2018.

Comissió Econòmica - sessió ordinària 4/2018, de 7 de novembre 

• Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’am-
pliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Kamleon Ventures SL, 
d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, i 
autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 
2018, l’adquisició de l’immoble situat a l’avinguda Països Catalans, número 
17-19, planta baixa, escala 3 de Tarragona, per un import de 69.000 € més 
IVA, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.
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• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 
d’octubre de 2018, l’esmena d’una dada registral inclosa a l’acord de la Co-
missió Econòmica del Consell Social de 26 d’abril de 2018, en el sentit que 
on consta la finca 20.443 ha de constar la finca 92.683, per la qual cosa la re-
dacció definitiva de l’apartat 3r dels termes de la permuta ha de ser el següent:

“3r. Segregar la porció de 252 m2 de la finca núm. 92.683 situada al c/ 
Marcel·lí Domingo (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 
2753414CF5525S, propietat de la URV, desafectar la susdita porció i cedir-la 
a l’Ajuntament de Tarragona com a complement de la permuta aprovada pel 
Consell de Govern de la Universitat Rovira, en la sessió de 27 d’octubre de 
2011, i formalitzada davant notari el 21 de maig de 2012.”

• Aprovar la proposta de preus a aplicar a la nova oferta de títols propis de post-
grau de l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadè-
mic 2018-19, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 
23 d’octubre de 2018.

• Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/me-
nors ingressos, els preus d’inscripció a congressos i seminaris i els preus de 
prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a 
la Secretaria del Consell Social.

• Autoritzar la transformació d’una plaça de titular d’escola universitària en 
plaça de titular d’universitat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell 
de Govern de 23 d’octubre de 2018, sempre que no comporti un increment 
global de la despesa.

• Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador 
d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 
2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, l’assig-
nació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al per-
sonal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l’informe 
favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya i es detalla en el certificat tramès per l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, l’assignació 
del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i 
investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i es detalla en el certificat tra-
mès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, l’assig-
nació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al per-
sonal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable 
d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya i es detalla a la llista tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya.

• Aprovar la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS) 
d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 8 
d’octubre de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.



17

• Aprovar l’expedient de contractació SU0027/18 “Subministrament de les lli-
cències, actualitzacions i suport del programari Liferay DXP i Liferay Enterprai-
se Search per a la creació de portals a la URV”, i autoritzar la rectora a adoptar 
els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació SE0033/18 “Prestació dels serveis d’ad-
ministració i manteniment de les bases de dades corporatives actuals i les de 
nous projectes a la URV”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació OB0028/18 “Obres corresponents a l’es-
tructura i envolvent (cobertes i façanes) de l’edifici aulari A3 del campus Cata-
lunya de la URV”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació 206_16_SU 02/18 (CSUC15/33) “Submi-
nistrament d’equips sobretaula amb monitor (Lot 1) i subministrament d’equips 
portàtils (Lot 2)”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació SE0004/19 “Servei de confecció d un 
dossier de premsa digital per a la URV”, i autoritzar la rectora a adoptar els 
acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació SE0001/19 “Acord marc per a la prestació 
del servei de gestió i assistència en viatges per a la URV i la FURV”, i autoritzar 
la rectora a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació SE0003/19 “Servei de manteniment pre-
ventiu, correctiu i assessoria tècnica de les instal·lacions de gasos tècnics i 
sistemes de seguretat associats a aquestes instal·lacions a la URV”, i autoritzar 
la rectora a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’adquisició de béns mobles següents: 

 – espectròmetre de masses triple quàdruple (QqQ) acoblat a un cromatògraf 
de líquids (import estimat: 386.000 euros)

 – espectròmetre de masses Q/HRMS acoblat a un cromatògraf de líquids 
(UHPLC) (import estimat: 347.000,10 euros)

 – microscopi electrònic de rastreig d’emissió de camp (FESEM), amb canó 
focalitzat d’ions de gali (FIB) i microanàlisi de RX (EDX) (import estimat: 
826.000 euros) i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

Ple – Sessió ordinària 4/2018, de 7 de novembre

• Designar la Sra. Berta Cabré i el Sr. Robert Vendrell, i renovar la designació 
del Sr. Joan Enric Carreres i del Sr. Quim Via, com a representants del Consell 
Social al Patronat de la Fundació URV.

• Atès el que disposa l’article 18 del Reglament d’organització i funcionament 
del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Ple del Consell 
Social acorda modificar la Comissió Econòmica d’acord amb la composició 
següent, durada i funcions:
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Composició:

• President de la Comissió Econòmica: el president del Consell Social, que podrà 
delegar la presidència de la Comissió en el vicepresident del Consell Social

• Vocals: tots els membres del Consell Social amb veu i vot

• Secretari de la Comissió Econòmica: el secretari executiu del Consell Social, 
que actua amb veu però sense vot

Durada:

• Indefinida

Funcions:

a) Per delegació del Ple del Consell, la Comissió Econòmica exerceix les funcions de-
cisòries previstes als articles: 45.2a, 45.2b, 45.2d, 45.2g, 45.2h, 45.2i, 45.2j, 45.2k, 
45.2l, 45.3b, 45.3c, 45.3d, 199.1, 215, 232, 235.5, 245, 250.3 i 251.3 de l’Estatut 
de la URV i la prevista a l’article 157.2 de la Llei d’universitats de Catalunya.

b) Exerceix funcions informatives o assessores en les funcions previstes als articles: 
45.2c, 45.2e, 45.2f de l’Estatut de la URV i la prevista a l’article 31 del Reglament 
del Consell Social en relació amb el pressupost del Consell Social.

c) A més, exerceix qualsevol altra funció que li sigui assignada per normativa interna 
de la Universitat.

Són decisoris els acords adoptats per delegació del Ple del Consell Social i que estan pre-
vistos a l’apartat a) anterior i la Comissió Econòmica ha de donar comptes al Ple d’aquests 
acords. No són decisoris els acords adoptats exercint les funcions informatives o assessores 
previstes a l’apartat b) anterior, els quals cal que ratifiqui el Ple del Consell Social.

En cas que la Comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta 
pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats 
anteriors es tractin directament al Ple.

• Aprovar una dotació extraordinària de 2.000 euros per a l’edició del llibre 
Reflexions sobre polítiques i dret. En els vint-i-cinc anys de la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

• Aprovar un ajut per un import de 609,25 € a l’equip de la URV participant en la 
Lliga de Debat de la Xarxa Vives, perquè els siguin reemborsades les despeses 
de la compra dels vestits.

• Aprovar la convocatòria 2019 dels premis Consell Social a treballs de recerca 
de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

• Aprovar la convocatòria 2019 del Premi Consell Social a la qualitat docent.

• Aprovar la convocatòria 2019 dels Ajuts Pont a projectes educatius.

• Aprovar la convocatòria 2019 dels ajuts a les millors idees emprenedores.

• Aprovar l’actualització de la implantació el curs 2019-2020 dels ensenyaments 
següents:
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CENTRE NIVELL TITULACIÓ

ETSEQ Màster Sistemes i Tecnologies de Conversió d’Energia

ETSEQ Màster Enginyeria Agronòmica (interuniversitari. Coordina UdL)

FLL Màster Recerca Avançada en Estudis Humanístics

FCEP Màster Educació en Territoris Rurals (interuniversitari. Coordina UB)

FTG Màster
Planificació, Governança i Lideratge Territorial 

(interuniversitari. Coordina U. Granada)

FMC Màster
Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del 
Creixement i del Desenvolupament (interuniversitari. 

Coordina U. Granada)

FEE Màster
Direcció d’Empreses (URV)Administració d’Empreses (Trade 

Cooperative University of Moldova)

ETSE Doble grau
Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de 

Telecomunicacions

ETSEQ Doble grau
Enginyeria Química i de Tècniques de Bioprocessos 

Alimentaris

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – sessió ordinària 3/2018, de 13 de 
desembre

• Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa The English 
Workshop com a start-up de la URV, en els termes que indica l’informe pre-
sentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació 
de la Fundació URV el 3 de desembre de 2018, i condicionada a l’acord de la 
Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte 
empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel Con-
sell de Govern de la URV de 18 de desembre de 2018.

• Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa Emund com 
a start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la direc-
tora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV 
el 3 de desembre de 2018, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política 
Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la pos-
terior ratificació i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la 
URV de 18 de desembre de 2018.

• Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV 
Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el 
capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat 
per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la 
Fundació URV el 3 de desembre de 2018, i condicionada a l’aprovació del 
Consell de Govern de la URV del proper 18 de desembre de 2018.
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• Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV 
Medcom Advance SA, sempre que es mantinguin tots els condicionants i ter-
mes descrits a l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència 
de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 13 de desembre de 2018. 
Així mateix, s’autoritza a continuar negociant dintre dels límits descrits a l’in-
forme anterior amb el compromís d’informar de les condicions definitives 
de l’acord d’ampliació de capital a la propera reunió d’aquesta Comissió de 
Creació d’Empreses d’Origen Universitari. Aquest acord queda condicionat a 
l’aprovació de l’ampliació de capital pel Consell de Govern de la URV del 
proper 18 de desembre de 2018, on es presentarà aquest mateix informe de la 
directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació 
URV del 13 de desembre de 2018.

• Donar conformitat a la creació de l’empresa Jungle Ventures SL com a spin-off 
de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes 
que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de 
Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 10 de desembre de 2018, i con-
dicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre 
la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel 
Consell de Govern de la URV de 18 de desembre de 2018.

Comissió Econòmica - sessió ordinària 5/2018, de 20 de desembre 

• Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de 
Pressupost 2019 del Consell Social.

• Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2019, d’acord 
amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

• Emetre un informe favorable sobre la relació de llocs de treball del personal 
docent i investigador de la URV, any 2018, inclosa com a documentació anne-
xa del projecte de Pressupost 2019 de la URV.

• Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de 
la URV, any 2018, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern 
de 18 de desembre de 2018 i inclosa com a documentació annexa del projecte 
de Pressupost 2019 de la URV.

• Emetre, a proposta del Consell de Govern de la URV del 18 de desembre, 
un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2019 
de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la recepció 
d’un informe jurídic que avali el correcte procediment jurídic d’elaboració del 
pressupost i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol I.

• Aprovar la cinquena modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/
menors ingressos, els preus d’inscripció a congressos i seminaris i els preus de 
prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a 
la Secretaria del Consell Social.

• Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 
2018 d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.
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• Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV 
Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el 
capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat 
per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la 
Fundació URV el 17 de desembre de 2018 i d’acord amb la proposta del Con-
sell de Govern de 18 de desembre de 2018, i autoritzar la rectora a realitzar 
els tràmits pertinents.

• Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV 
Medcom Advance SA, sempre que es mantinguin tots els condicionants i ter-
mes descrits a l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència 
de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 17 de desembre de 2018 i 
d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 18 de desembre de 2018. 
Així mateix, s’autoritza a continuar negociant dintre dels límits descrits a l’in-
forme anterior amb el compromís d’informar de les condicions definitives de 
l’acord d’ampliació de capital a la propera reunió d’aquesta Comissió Econò-
mica. Finalment, s’autoritza la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

• Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’spin-off Jungle 
Ventures SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desem-
bre de 2018, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

• Aprovar la modificació de la taxa per a la inscripció a les convocatòries per 
a la selecció de personal de la URV d’acord amb la proposta presentada pel 
Vicerectorat d’Economia.

• Aprovar la proposta de modificacions dels preus del Servei Lingüístic, d’acord 
amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

• Aprovar la proposta de preus a aplicar als títols propis de postgrau modificats 
de l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 
2018-19, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de 
desembre de 2018.

• Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l’exercici 2019, en els termes 
proposats pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

• Aprovar l’expedient de contractació SE 8/19 “Manteniment dels sistemes de 
seguretat dels edificis de la URV (Servei de Recursos Materials)” en els termes 
proposats pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, i autoritzar la 
rectora a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS), 
d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 
10 de desembre de 2018, sempre que no comporti un increment global de 
la despesa.

Ple – sessió ordinària 5/2018, de 20 de desembre

• Aprovar una dotació de 32.500 euros per a la realització dels estudis d’inserció 
laboral dels graduats, doctors i màsters,  de l’AQU i els consells socials de les 
universitats catalanes.

• Aprovar el projecte del pressupost 2019 del Consell Social presentat.
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• Aprovar la convocatòria 2019 del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora 
contínua de la gestió administrativa i tècnica del PAS.

• Aprovar la convocatòria 2019 de les beques Consell Social- Fundación Rep-
sol, condicionada a la signatura de la pròrroga del conveni per part de la 
Fundación Repsol.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de la URV del 18 
de desembre de 2018 i d’acord amb l’informe jurídic del 20 de desembre, el 
projecte de Pressupost 2019 de la URV i la documentació que s’hi annexa, 
condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, de la despesa de capítol 1.

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – sessió ordinària 1/2019, d’11 de 
febrer 

• Donar conformitat al cessament, liquidació i posterior dissolució de l’empresa 
Green Smart Data SL, spin-off de la URV, en els termes que indica l’informe 
presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Inno-
vació de la Fundació URV el 4 de febrer de 2019, i condicionat a l’acord de 
conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior 
aprovació pel Consell de Govern de la URV en la propera reunió.

Comissió Econòmica - sessió ordinària 1/2019, de 21 de març 

• Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV a l’empre-
sa Green Smart Data, SL arran de la dissolució i d’acord amb la proposta del 
Consell de Govern de 14 de març de 2019, i autoritzar la rectora a realitzar els 
tràmits pertinents.

• Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta de canvi de 
destinació de 98.000 euros del Fons Captació Talent-ICREA per passar a cofi-
nançar dues places del projecte 2018PMF-COFUND, a proposta del Consell 
de Govern de 18 de desembre de 2018 i la Gerència de la URV.

• Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta de canvi de 
destinació de 338.000 euros del fons d’increment de la subvenció nominativa 
del 2017 destinat a personal postdoctoral per passar a finançar la creació de la 
nova subunitat de promoció de projectes internacionals, a proposta del Con-
sell de Govern de 18 de desembre de 2018 i la Gerència de la URV.

• Aprovar la sisena modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/me-
nors ingressos, els preus d’inscripció a congressos i seminaris i els preus de 
prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a 
la Secretaria del Consell Social.

• Aprovar els preus de prestacions de serveis i entrega de béns 2019, d’acord 
amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

• Esmenar l’errada de transcripció en el preu del Servei Lingüístic que correspon 
al curs de català nivell A2 – Bàsic 1– semipresencial que consta en el Pressu-
post 2019 de la URV que es va presentar el passat 20 de desembre, d’acord 
amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.
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• Aprovar la proposta de preus a aplicar a l’oferta formativa gestionada per la 
Fundació URV per al curs acadèmic 2019-20, d’acord amb la proposta presen-
tada pel Consell de Govern de 14 de març de 2019.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 14 de març de 2019, l’assignació 
del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal do-
cent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es 
detalla a la llista tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya.

• Autoritzar la transformació d’una plaça de titular d’escola universitària en pla-
ça de titular d’universitat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de 
Govern de 14 de març de 2019, sempre que no comporti un increment global 
de la despesa.

• Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador 
d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 14 de març de 
2019, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

• Aprovar la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS) 
d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 4 
de març de 2019, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

• Aprovar l’expedient de contractació SU 13/19 “Subministrament de llicències 
per a la prestació del servei de manteniment i assistència de llicències servidor 
i dels productes de la llicència Microsoft M365 A3 a la URV”, i autoritzar la 
rectora a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació SE 09/19 “Assegurances de danys, equips 
electrònics i responsabilitat civil”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords 
pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació SE 14/19 “Servei de manteniment, preventiu 
i correctiu, i de calibratge de l’equip espectròmetre de masses Maldi-Tof Bruker 
model Ultraflextrem”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar la contractació pública de la Universitat Rovira i Virgili prevista per 
a l’anualitat 2019, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 14 de 
març de 2019, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

Ple - Sessió ordinària 1/2019, de 21 de març 

• Aprovar la Memòria 2018 del Consell Social de la URV.

• Aprovar una aportació de 30.000 € destinada a finançar les activitats de 
la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació 
d’Empreses. Aquesta aportació correspon a la tercera anualitat del conveni i 
finançarà les activitats de l’exercici 2019.

• Aprovar una aportació de 30.000 € en el projecte de Centre de Formació i 
Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero (CFIS), destinada al 
desenvolupament de l’activitat durant l’exercici 2019, i incorporar la quantitat 
no executada de l’aportació de l’exercici 2018.
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• Aprovar el finançament dels tres primers premis del Premi Gerard Vergés als 
millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l’Ebre de 
la convocatòria 2019.

• Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar els ajuts de la convocatòria 
del projecte R2B de l’any 2019.

• Aprovar una aportació de fins a 10.000 € als ajuts a futurs investigadors-
convocatòria any 2019.

• Aprovar una dotació de 2.000 € a la Facultat de Química destinada a subven-
cionar les activitats de l’Any de la Taula Periòdica.

• Aprovar la proposta de canvi de destinació de 338.000 euros del fons d’incre-
ment de la subvenció nominativa del 2017 destinat a personal postdoctoral 
per passar a finançar la creació de la nova subunitat de promoció de projectes 
internacionals, a proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 
i la Gerència de la URV.

• Aprovar la proposta de canvi de destinació de 98.000 euros del Fons Captació 
Talent – ICREA per passar a cofinançar dues places del projecte 2018 PMF-
COFUND, a proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 i la 
Gerència de la URV.

• S’aprova la programació de dobles titulacions oficials per al curs 2019-20.Grau 
d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

 – Grau d’Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris

 – Grau d’Administració i Direcció d’Empreses i de Tècniques de Desenvolu-
pament d’Aplicacions Web i Mòbils

En els termes aprovats en el Consell de Govern del 14 de març de 2019.

• S’aprova l’extinció de les titulacions oficials següents per al curs 2019-20: 

 – Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids

 – Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

En els termes aprovats en el Consell de Govern del 14 de març de 2019.

• Aprovar l’adscripció de la URV a la Plataforma Universitaria de Estudios Fe-
ministas y de Género, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 14 de 
març de 2019.

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – sessió ordinària 2/2019, de 23 
d’abril 

• Donar conformitat a la creació de l’empresa UP2SMART INNOVATIVE 
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS, SL com a spin-off de la URV, i aprovar la 
participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe 
presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innova-
ció de la Fundació URV l’11 d’abril de 2019, i condicionada a l’acord de la 
Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte 
empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la 
URV del 29 d’abril de 2019.
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• Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV 
Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el 
capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat 
per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la 
Fundació URV l’11 d’abril de 2019 i condicionada a l’aprovació del Consell 
de Govern de la URV del 29 d’abril de 2019.

Comissió Econòmica - sessió extraordinària 2/2019, de 6 de maig 

• Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’spin-off UP2S-
MART INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS SL, d’acord amb la pro-
posta del Consell de Govern de 29 d’abril de 2019, i autoritzar la rectora a 
realitzar els tràmits pertinents.

Comissió Econòmica - sessió ordinària 3/2019, de 22 de maig

• Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV 
Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el ca-
pital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per 
la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Funda-
ció URV el 6 de maig de 2019 i d’acord amb la proposta del Consell de Govern 
del 29 d’abril de 2019, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

• Aprovar la setena modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors 
ingressos, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 
d’abril de 2019, els preus que s’han d’aplicar a l’oferta formativa gestionada 
per la Fundació URV per al curs acadèmic 2019-20.

• Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 
d’abril de 2019, la transformació de dues places de titular d’escola universi-
tària en places de titular d’universitat, sempre que no comporti un increment 
global de la despesa.

• Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 
d’abril de 2019, la modificació de la plantilla de personal docent i investiga-
dor, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

• Aprovar, d’acord amb les propostes presentades per la Comissió de Recursos 
Humans de 12 d’abril de 2019 i de 26 d’abril de 2019, la modificació de 
places de personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no comportin 
un increment global de la despesa.

Ple - sessió ordinària 2/2019, de 22 de maig 

• Aprovar el nomenament de la Sra. Eva Borràs Balcells com a gerenta de la 
Universitat Rovira i Virgili i les condicions del seu contracte, d’acord amb la 
proposta de la rectora.

• Aprovar l’aportació econòmica de 5.000 € per a la realització i coordinació de 
la prova pilot de l’assignatura Eines per Emprendre durant el curs 2019-20, i 
per una sola vegada, segons la proposta d’addenda al conveni de col·laboració 
entre el Consell Social i la Fundació URV per a l’encàrrec de gestió de la Càte-
dra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses.



26

• Aprovar una aportació de fins a 1.500 € per finançar el VI Mercat de Projectes 
Socials.

• Aprovar una dotació extraordinària no recurrent de 25.000 € per al període tem-
poral del curs 2019–20 i de 25.000 € per al període temporal del curs 2020–21 
per desenvolupar la proposta de col·laboració Consell Social - Observatori de 
l’Ocupació adjunta. 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – sessió ordinària 3/2019, de 14 de 
juny 

• Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV 
Integrated Microsystems for Quality of Life, SL, sempre que es mantinguin tots 
els condicionants i termes descrits a l’informe presentat per la directora del 
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 
de juny de 2019. Així mateix, s’autoritza a continuar negociant dintre dels lí-
mits descrits a l’informe anterior amb el compromís d’informar de les condici-
ons definitives de l’acord d’ampliació de capital a la propera reunió d’aquesta 
Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari. Aquest acord queda 
condicionat a l’aprovació de l’ampliació de capital pel Consell de Govern de 
la URV del proper 18 de juny de 2018, on es presentarà aquest mateix infor-
me de la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la 
Fundació URV del 14 de juny de 2019.

Comissió Econòmica - sessió ordinària 4/2019, de 18 de juny

• Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV 
Integrated Microsystems for Quality of Life, SL, sempre que es mantinguin tots els 
condicionants i termes descrits a l’informe presentat per la directora del Centre 
de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 de juny 
de 2019 i d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 18 de juny de 
2019. Així mateix, s’autoritza a continuar negociant dintre dels límits descrits a 
l’informe anterior amb el compromís d’informar de les condicions definitives de 
l’acord d’ampliació de capital a la propera reunió d’aquesta Comissió Econòmi-
ca. Finalment s’autoritza la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

• Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 
2018 del Consell Social.

• Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la primera modificació 
del Pressupost 2019 del Consell Social, per incorporació de romanent.

• Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de 
l’exercici 2018 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de 
Govern el 18 de juny de 2019.

• Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del 
Pressupost 2019 de la URV (incorporació de romanents), d’acord amb el do-
cument dipositat a la Secretaria del Consell Social.

• Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de 
l’exercici 2018 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel 
Patronat de la Fundació URV el 29 de maig de 2019.



27

Ple - sessió ordinària 3/2019, de 18 de juny 

• Aprovar la liquidació del Pressupost 2018 del Consell Social.

• Aprovar la primera modificació del Pressupost 2019 del Consell Social per 
incorporació de romanent.

• Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2018 de la URV, d’acord amb 
la proposta presentada pel Consell de Govern el 18 de juny de 2019.

• Aprovar la primera modificació del Pressupost 2019 de la URV: incorporació de 
romanents, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

• Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2018 de la Fundació URV, 
d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 29 de 
maig de 2019.

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – sessió ordinària 4/2019, d’11 de 
juliol 

• Donar conformitat a la renúncia per part de la URV al dret d’adquisició pre-
ferent de participacions de l’empresa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I 
TURISME SL, spin-off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat 
per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la 
Fundació URV el 3 de juliol de 2019 i condicionada a l’aprovació del Consell 
de Govern de la URV de l’11 de juliol de 2019.

• Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa Treemater-
nity SL com a start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat 
per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la 
Fundació URV el 3 de juliol de 2019, i condicionada a l’acord de la Comissió 
de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial 
i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell 
de Govern de la URV d’11 de juliol de 2019.

Comissió Econòmica - sessió ordinària 5/2019, de 19 de juliol 

• Donar conformitat, d’acord amb la proposta del Consell de Govern d’11 de ju-
liol de 2019, a la renúncia per part de la URV al dret d’adquisició preferent de 
participacions de l’empresa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME 
SL, spin-off de la URV, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

• Aprovar la segona modificació del Pressupost 2019 de la URV per majors/me-
nors ingressos i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el 
document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

• D’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d’11 de juliol de 
2019, s’acorda:

• Mantenir els acords presos en sessions anteriors sobre els quals el Decret de 
preus dona competència al Consell Social.

 – Actualitzar la relació d’ensenyaments en què, d’acord amb l’establert a l’ar-
ticle 6.1, els estudiants estan exempts d’abonar a la universitat el percentatge 
del 15% aplicat als reconeixements de crèdit. Els supòsits acordats són: 

• Quan canvien de grau dins d’un programa formatiu. 

• En el cas de graus que comparteixen completament el primer curs. 
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• En els itineraris de doble titulació.

 – D’acord amb el que disposa l’apartat 1.2. de l’annex I del Decret, s’acorda 
que, en el cas dels dobles graus que estan compostos per graus que tenen 
coeficients d’estructura docent diferents, el preu del crèdit de cadascuna de 
les assignatures que els componen serà el del pla d’estudis originari al qual 
correspon aquella assignatura. En el cas d’assignatures comunes, el preu es 
fixa en funció del departament que té assignada la docència.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d’11 de 
juliol de 2019, la proposta de preus dels crèdits dels cursos Study Abroad per 
al curs acadèmic 2019-20.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada per la vicerectora de Relacions 
Institucionals, Cultura i Compromís Social el 4 de juliol de 2019, un preu únic 
de matrícula per a totes les Aules de la Gent Gran de 35 euros, a partir del curs 
acadèmic 2019-20.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern de l’11 de juliol de 2019, l’assig-
nació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal 
docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avalua-
ció de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que 
es detalla a la llista tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya.

• Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d’11 de 
juliol de 2019, la transformació d’una plaça de titular d’escola universitària 
en titular d’universitat, sempre que no comporti un increment global de la 
despesa.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Hu-
mans de 6 de juny de 2019, la modificació de places de personal d’administra-
ció i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

Ple - sessió ordinària 4/2019, de 19 de juliol 

• Aprovar una dotació econòmica a càrrec de romanents de fins a 10.000 euros 
per al desenvolupament de les activitats del projecte Nexes.

• Aprovar, en els termes aprovats pel Consell de Govern de l’11 de juliol del 
2019, l’extinció al curs 2019-20 de les titulacions oficials següents, per reve-
rificació:

 – Màster en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixe-
ment i del Desenvolupament 

 – Màster en Planificació, Governança i Lideratge Territorial

• Aprovar, en els termes aprovats pel Consell de Govern de l’11 de juliol de 
2019, la programació de titulacions oficials d’implantació per al curs 2020-21 
següents:

 – Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global 

 – Màster en Comunicació Estratègica

 – Màster en Educació en Territoris Rurals (interuniversitari coordinat per la UB) 
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 – Màster en EMJMD Sustainable Chemistry: Catalysis (aprovació condiciona-
da a la resolució favorable de la Comissió Europea) 

 – EMJMD Sparkling Wine International Master (aprovació condicionada a la 
resolució favorable de la Comissió Europea) 

 – Doctorat en Quaternari i Prehistòria

• Aprovar destinar 105,276,69 euros provinents de romanents per eliminar la dis-
continuïtat de 108 contractes de personal investigador predoctoral en formació.

• Aprovar el nou programa Martí Franquès: 50 places de personal investigador 
predoctoral en formació per tres anys, finançats amb 3,3 M€ provinents de 
romanents.

• Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a la xarxa Aurora 
Universities Network.

Assistència i participació en altres òrgans

Interns

• Claustre Universitari. És el màxim òrgan de representació de la comunitat uni-
versitària. Està constituït per la rectora, que el convoca; la secretària general, 
la gerenta i un màxim de dos-cents membres més. Els membres del Consell 
Social poden assistir a les sessions, amb veu i sense vot. Durant el darrer curs 
acadèmic s’ha reunit el 20 de novembre de 2018 i el 26 de juny de 2019.

• Consell de Govern. És l’òrgan de govern de la Universitat. L’Estatut de la URV 
estableix que formen part del Consell de Govern tres membres del Consell So-
cial que no pertanyin a la comunitat universitària. Els representants del Consell 
Social al Consell de Govern són el Sr. Joan Pedrerol, el Sr. Joaquim Via i el Sr. 
Robert Vendrell. El Consell de Govern es va reunir en sessió ordinària el 23 
d’octubre i el 18 de desembre de 2018, i el 14 de març, 29 d’abril, 18 de juny 
i 11 de juliol de 2019. 

• Comissió de Política Acadèmica i Docència. És una comissió delegada del 
Consell de Govern. Li competeix aprovar el nombre d’estudiants d’entrada als 
ensenyaments; aprovar modificacions en els convenis amb centres adscrits, 
sempre que no tinguin efectes econòmics; aprovar modificacions en els plans 
d’estudis, sempre que no tinguin efectes econòmics; aprovar l’ordenació aca-
dèmica dels títols propis de postgrau; aprovar el POA, i convocar i resoldre el 
cofinançament d’equipament docent. El Sr. Joaquim Via representa el Consell 
Social en les reunions d’aquesta Comissió.

• Comissió de Política Científica i de Transferència. És una comissió delegada del 
Consell de Govern. Li competeixen fer modificacions en les memòries d’es-
tructures de recerca i en els convenis amb instituts de recerca adscrits, sempre 
que no tinguin efectes econòmics; convocar i resoldre ajuts a la recerca, la 
innovació i la transferència; gestionar la protecció de la propietat intel·lectual, 
i aprovar els procediments derivats de les certificacions. El Sr. Joan Pedrerol 
representa el Consell Social en les reunions d’aquesta Comissió.
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• Comissió d’Investigació. És una comissió estatutària i li competeix proposar 
els programes anuals i plurianuals de despeses en infraestructura de la inves-
tigació i la priorització corresponent; proposar els criteris bàsics que s’hauran 
d’observar en l’assignació d’ajuts d’investigació, de subvencions i d’altres mit-
jans de suport; proposar la distribució dels recursos externs per fomentar la 
investigació i la distribució del pressupost de la Universitat destinat a investi-
gació, elevar periòdicament al Consell de Govern la memòria de les activitats 
de totes les unitats encarregades de la investigació perquè la valori, i informar 
sobre la creació d’instituts universitaris de recerca i els centres previstos en 
els articles 127 i 129 de l’Estatut de la URV. El Sr. Joan Pedrerol representa el 
Consell Social en aquesta comissió.

• Comissió URV Solidària. És una comissió claustral. Li competeix promoure, 
internament i externament, les activitats de solidaritat i cooperació de la URV, 
garantir la coherència de les accions que es duen a terme, recaptar els recur-
sos econòmics necessaris per fer les seves activitats i decidir-ne l’assignació, i 
promoure convenis de col·laboració amb altres institucions. El representant del 
Consell en aquesta Comissió és el Sr. Joan Enric Carreres.

• Consell d’Alumni. Òrgan de direcció i participació de la comunitat alumni 
URV. Les seves funcions són determinar les directrius d’actuació, així com la 
concreció i el desenvolupament de la missió, els objectius i el pla d’acció. El 
representant del Consell en aquesta Comissió és el Sr. Joan Enric Carreres.

• Fundació URV. És l’entitat creada per la URV per promoure la relació entre la 
Universitat i la societat, amb la finalitat d’identificar i satisfer les necessitats de 
l’entorn socioeconòmic mitjançant la transferència de coneixements, la forma-
ció permanent i la innovació. Per desenvolupar aquestes activitats, la Fundació 
URV disposa de dos centres: el Centre de Transferència de Tecnologia i Innova-
ció i el Centre de Formació Permanent. Formen part del seu Patronat la Sra. Berta 
Cabré i els Srs. Joan Enric Carreres, Joan Pedrerol, Robert Vendrell i Joaquim Via. 

• Consells assessors de centre. Agrupen persones físiques i jurídiques externes 
a la Universitat, i treballen preferentment en l’adequació dels plans d’estudis 
i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats. El Sr. Joan Enric Carreres 
forma part del Consell Assessor del campus Terres de l’Ebre i del Consell Asses-
sor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.

• Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Em-
preses. La seva missió és fomentar l’esperit emprenedor i la creació d’empreses 
a la demarcació de Tarragona. Els seus objectius són:

 – Promoure l’esperit emprenedor a la demarcació de Tarragona en general, i 
entre els estudiants de la URV en particular.

 – Fomentar la creació d’empreses des de la Universitat, especialment aque-
lles de base tecnològica.

 – Donar suport als emprenedors en la creació d’empreses.

 – Servir d’element catalitzador de les diferents entitats i organismes de l’en-
torn universitari amb competències en emprenedoria. 

Els Srs. Joan Pedrerol i Joan Enric Carreres formen part de la Comissió de Seguiment de 
la Càtedra.
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Externs

• ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques). La finalitat principal és 
ser la veu essencial de les universitats públiques de Catalunya i sumar esforços 
per promoure iniciatives, programes i projectes conjunts pel bé de la millora 
del sistema universitari i perquè aquest constitueixi un motor de desenvolupa-
ment social, cultural i econòmic.

Els rectors de les universitats representen la institució a l’Assemblea General de l’ACUP, 
màxim òrgan directiu de l’Associació. Des de l’any 2008 s’han afegit com a membres de 
l’Assemblea General de l’Associació els presidents dels consells socials o càrrecs equiva-
lents de les universitats membres.

• Consell Interuniversitari de Catalunya. És l’òrgan de coordinació del sistema 
universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Gene-
ralitat en matèria d’universitats. Integra representants de totes les universitats 
públiques catalanes i de les privades reconegudes pel Parlament de Catalunya.

El seu objectiu principal és facilitar la coordinació entre la comunitat universitària i l’ad-
ministració educativa. Entre les seves funcions hi ha la de gestionar i garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a la universitat, establir els criteris per elaborar la programació 
universitària i promoure la internacionalització de les nostres universitats. També és res-
ponsable de gestionar determinades polítiques, com les que li encomana la Llei d’universi-
tats de Catalunya o bé les que li siguin encomanades per les universitats o pel departament 
competent en matèria d’universitats. Al final de cada exercici, el CIC ret comptes de les 
seves activitats davant de les universitats catalanes i el Parlament de Catalunya. 

El Consell Interuniversitari de Catalunya s’estructura en òrgans unipersonals i en òrgans 
col·legiats. Els òrgans col·legiats són la Conferència General i la Junta, i el Consell actua 
segons els seus acords i les seves propostes. El president del Consell Social és membre de 
la Junta i de la Conferència. El vicepresident és membre de la Conferència.

• Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari a Catalunya (AQU). És el 
principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat al sistema 
universitari català. AQU Catalunya té com a objectiu l’avaluació, l’acreditació 
i la certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres d’en-
senyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis). 

L’òrgan superior de govern de l’Agència és el Consell de Govern, del qual formen part els 
presidents dels consells socials de les universitats.

• Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials Catalans. És el lloc de 
trobada de presidents i secretaris per tractar i reflexionar sobre temes comuns 
als consells socials catalans.
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• Conferència de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles. És 
una associació que aglutina els òrgans de participació de la societat en els 
centres d’educació superior. Les seves funcions són donar suport a les actuaci-
ons dels consells socials com a interlocutors entre les universitats i la societat, 
promoure la col·laboració i l’intercanvi d’experiències, cooperar en les relaci-
ons universitats-societat i col·laborar-hi, i impulsar les activitats que reforcin la 
presència i participació dels consells socials en la societat i en la universitat. 
Formen part del Comitè Executiu de la Conferència el president i el secretari 
executiu del Consell Social de la URV.

• Fundació Gresol. Té per objecte l’estudi i l’aprofundiment en el món de l’eco-
nomia, l’empresa i les finances. Per tal d’assolir-ho, la Fundació desenvolupa 
diferents línies d’actuació com el reforç dels vincles entre empresaris i pro-
fessionals de la Catalunya Nova i la resta del món econòmic, cultural, social 
i polític, a través d’iniciatives de debat i anàlisi de temes d’actualitat. L’orga-
nització de les Jornades Gresol o els fòrums de debat que se celebren periòdi-
cament amb personalitats rellevants són molt importants per assolir aquestes 
fites. També vetlla per promoure el reconeixement de personalitats i entitats de 
tot el món que hagin destacat per la seva notorietat i excel·lència basades en 
els mèrits propis i en la seva trajectòria.

Destaca el vincle de la Fundació Gresol amb el món universitari a través de l’atorgament 
de beques, premis econòmics i reconeixements honorífics, alhora que finança i fomenta 
l’elaboració d’estudis i publicacions de l’àmbit social i econòmic. 

La Fundació Gresol té una important funció social al nostre territori, vetlla pels interessos del 
sector empresarial, alhora que afavoreix el coneixement, la recerca i el progrés, fent-ho tot 
sempre sense ànim de lucre i amb una clara voluntat de servei a la societat que l’envolta.

Participa en aquesta Fundació el president del Consell Social, el Sr. Joan Pedrerol.
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Claustre Universitari

El Claustre Universitari està format per la rectora, que el presideix i el convoca, la secretà-
ria general, la gerenta, els membres del Consell de Direcció, els degans i els directors de 
centre, els directors de departament, una representació del col·lectiu docent i investigador 
que, sumada a les persones del PDI anteriorment esmentades, ha de completar el nombre 
de 124 membres del col·lectiu docent i investigador, 52 estudiants i 24 membres del per-
sonal d’administració i serveis.

Membres nats

Dra. María José Figueras Salvat

Dra. Laura Román Martín

Sra. Eva Borràs Balcells

Consell de Direcció

Dra. Maria Bonet Donato

Dra. Cori Camps Llauradó

Dr. Francesc Díaz González

Dra. Ercilia García Álvarez

Dr. Francisco Medina Cabello

Dr. Domènec Puig Valls

Dr. Josep Ribalta Vives

Dr. Jordi Sardà Pons

Dr. John Style

Degans i directors de centre i directors de departament

Dr. Enric Aguilar Anfrons

Dr. Ricard Boqué Martí

Dr. Jesús Jorge Brezmes Llecha

Dr. Joan Miquel Canals Bosch

Dr. Jordi Castellà Roca
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Dr. Antoni Castro Salomó

Dra. Natàlia Català Torres

Dra. Yolanda Cesteros Fernández

Dra. Sílvia de la Flor López

Dr. Pau de Solà Morales

Dr. Juan Antonio Duro Moreno

Dra. Montserrat Ferrando Cogollos

Dr. Josep Font Capafons

Dra. Maria Isabel Gracia Arnaiz

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Dra. M. Francisca Jiménez Herrera

Dr. Bernat López López

Dra. Maria Marquès Banqué

Dr. Luis Marquès Molías

Dr. Emili Mayayo Artal

Dra. Marta Gemma Nel·lo Andreu

Dra. Carme Oriol Carazo

Dr. Òscar Pàmies Ollé

Dr. Antoni Pigrau Solé

Dra. Roser Ricomà Muntané

Dr. Macià Riutort Riutort

Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona

Dra. Josepa Salvadó Rovira

Dr. Josep Sánchez Cervelló

Dr. Antonio Terceño Gómez

Dra. Juana María Tierno García

Dr. Ángel Urquizu Cavallé

Dr. Francesc Vidal Marsal

Dr. Andreu Vigil Colet

Dr. Xavier Vilanova Salas

Fins al maig de 2018: Dr. José Bonet Àvalos, Dra. Begoña Muguerza Marquínez, Dr. Joan Manel Vallès Rasquera

Fins al juny de 2018: Dr. José Ignacio Muro Morales
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Professorat doctor amb vinculació permanent

Departament d’Antropologia Social, Filosofia i Treball Social (inclou altre personal docent 
i investigador)

Dr. Joan Josep Pujadas Muñoz

Dra. Montserrat Soronellas Masdeu

Departament d’Economia

Dr. Miquel Àngel Bové Sans

Dra. Misericòrdia Domingo Vernis

Dra. Catalina Jordi Amorós

Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Dr. Roberto Giral Castillón

Dr. Lluís F. Marsal Garví

Vacant

Vacant

Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Dra. Maria Ferré Bergadà

Dr. Blas Herrera Gómez

Dr. Agustí Solanas Goméz

Departament d’Enginyeria Mecànica 

Dr. Joan Carles Bruno Argilaguet

Dr. Ildefonso Cuesta Romeo

Dr. Francesc Ferrando Piera

Departament d’Enginyeria Química 

Dr. Azael Fabregat Llangostera

Dr. Jordi Gavaldà Casado

Dr. Laureano Jimenez Esteller

Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys

Dra. Mar Gutiérrez-Colón Plana
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Departament d’Estudis de Comunicació (inclou altre personal docent i investigador)

Dra. Arantxa Capdevila Gómez

Departament d’Història i Història de l’Art 

Dr. Amancio Isla Frez

Vacant

Fins al gener de 2019: Dr. Jose Carlos Suárez Fernández

Departament d’Infermeria

Dra. María Jesús Aguarón García

Dra. Carme Ferré Grau

Vacant

Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Dra. Anna Ardèvol Grau

Dr. Miquel Mulero Abellán

Dr. Nicolas Andre Louis Rozes

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 

Dra. Maria Rosa Fenoll Brunet

Dra. Michelle Murphy

Dr. Alberto Miguel Stchigel Glikman

Departament de Dret Privat, Processal i Financer (inclou altre personal docent i investigador)

Dr. Esteve Bosch Capdevila

Dra. Ana Giménez Costa

Departament de Dret Públic

Dr. Santiago Castellà Surribas

Dr. Antoni Jordà Fernández

Departament de Filologia Catalana (inclou altre personal docent i investigador)

Dr. Jesús Carruesco García
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Departament de Filologies Romàniques (inclou altre personal docent i investigador) 

Dra. Maria Bargalló Escrivà

Dr. Antonio María García Español

Departament de Geografia (inclou altre personal docent i investigador)

Vacant

Departament de Gestió d’Empreses

Dr. Jesús José Angla Jiménez

Dra. Glòria Barberà Mariné

Dr. Xavier Càmara Turull

Dra. Araceli Rodríguez Merayo

Dra. Maria Victòria Sánchez Rebull

Departament de Medicina i Cirurgia

Dr. Josep Maria Alegret Colomé

Dr. Joaquín Escribano Subías

Dra. Fàtima Sabench Pereferrer

Departament de Pedagogia

Dra. Mercè Gisbert Cervera

Dr. José Miguel Jiménez González

Departament de Psicologia

Dr. Joan Boada Grau

Dra. Fàbia Morales Vives

Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Dr. Juan Carlos Ronda Bargalló

Dra. Itziar Ruisánchez Capelastegui

Departament de Química Física i Inorgànica

Dra. Magdalena Aguiló Díaz

Dr. Josep Manel Ricart Pla

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (inclou altre personal docent i investigador)

Vacant
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Altre personal docent i investigador

Departament d’Economia 

Dr. José Manuel Giménez Gómez

Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Vacant

Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Vacant

Vacant

Departament d’Enginyeria Mecànica 

Dr. Daniel Salavera Muñoz

Departament d’Enginyeria Química 

Sra. Gemma García Camps

Dr. Ignasi Reichardt Candel

Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys

Sr. Kai-Alexander Voltmer

Departament d’Història i Història de l’Art

Dra. Marta Serrano Coll

Departament d’Infermeria 

Sra. Eva De Mingo Fernández

Departament de Bioquímica i Biotecnologia 

Sr. Aitor Balmaseda Rubina

Dra. Francisca Bravo Vázquez
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Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 

Dra. Kendra Catalina Rodríguez Morejón

Dra. Marta Sanchis Talón

Departament de Dret Públic 

Dra. Aitana de la Varga Pastor

Departament de Gestió d’Empreses 

Sra. María José Garbajosa Cabello

Sr. Josep Miró Aragonès

Departament de Medicina i Cirurgia 

Dra. Montserrat Guardiola Guionnet

Sr. Francesc Marimon Cortés

Departament de Pedagogia 

Vacant

Departament de Psicologia 

Dr. Jorge Dueñas Rada

Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Dra. Laura Aceña Muñoz

Departament de Química Física i Inorgànica 

Sr. Josep Maria Serres Serres

Estudiants

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

Sr. Iván Sdruvolini Bastán

Vacant
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Grau d’Anglès

Vacant

Grau d’Antropologia i Evolució Humana

Vacant

Grau d’Arquitectura

Vacant

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular 

Sr. Álvaro Ciudad Serrano

Grau de Biotecnologia 

Sr. Aleix Tena Martínez

Grau de Comunicació Audiovisual

Sra. Paula Ramos Toro

Grau de Dret 

Sra. Sílvia Malagón Cusó

Sr. Albert Soriano Royes

Grau de Finances i Comptabilitat

Sr. Josep Tomàs Porres

Grau d’Educació Infantil

Sra. Alexandra Estañol Gómez 

Sra. Gemma Virgili Vidal

Grau d’Educació Primaria

Vacant

Vacant
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Grau d’Educació Social

Sra. Laia Homedes Martí

Grau d’Enginyeria Biomèdica

Vacant

Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Vacant

Grau d’Enginyeria de Bioprocessso Alimentaris i Grau d’Enginyeria Agroalimentària

Vacant

Grau d’Enginyeria Elèctrica

Sr. Álvaro Navarro de la Torre

Grau d’Enginyeria Informàtica

Sr. Albert Canyellas Solé

Grau d’Enginyeria Mecànica 

Vacant

Grau d’Enginyeria Química

Sr. Arnau Forcadell Artiga

Grau d’Enginyeria Telemàtica i Grau d’Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicació

Vacant

Grau d’Enologia 

Vacant

Grau de Finances i Comptabilitat

Vacant
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Grau de Fisioteràpia

Sra. Balma Pardo Martí

Grau de Geografia i Ordenació del Territori i Grau de Geografia, Anàlisi del Territori i Sos-
tenibilitat

Vacant

Grau d’Història de l’Art i Arqueologia i Grau d’Història de l’Art

Vacant

Grau d’Història

Vacant

Grau d’lnfermeria

Vacant

Vacant

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Vacant

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques

Sr. Jorge Porres Tapias

Grau de Medicina 

Sra. Elena Bianca Ciobanu Selaru 

Sra. Carla Malagarriga Albreda

Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Sra. Francina Maria Segura Mateu

Grau de Pedagogia

Vacant
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Grau de Periodisme

Vacant

Grau de Psicologia 

Sra. Judit Alacreu Torres

Sr. Javier Galán Cruz

Grau de Publicitat i Relacions Públiques

Sr. Oriol Sales Vallverdú

Grau de Química 

Sr. Joan Curto Iborra

Grau de Relacions Laborals i Ocupació

Sra. Aida Gabernet Grañó

Grau de Treball Social

Sr. Mario Lozano Mendoza

Grau de Turisme i Grau de Gestió de Turisme i Hosteleria

Vacant

Màster i doctorat (agrupació A)

Sr. Antonio Altuna Coy

Màster i doctorat (agrupació B)

Vacant

Vacant

Màster i doctorat (agrupació C)

Sr. Samuel Urbano Botella
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Màster i doctorat (agrupació D)

Sr. Federico Guerrero Ruiz

Sr. Miguel Ángel Lopez Castillo

Personal d’Administració i Serveis

Sr. Rubén Aguado Fuentes

Sra. Victòria Cardona Tegen

Sr. Jordi Carreté Aixalà

Sr. Carles Castellote Caixal

Sr. Gema Duarte Abós

Sra. Gabriela Espinosa Porragas

Sr. Joel Fernández García

Sra. Cristina Fornos Español

Sr. Samuel García Mega

Sr. Avelina Lacueva Guerrero

Sr. Pedro Marta Prieto

Sr. Joan Martínez Domingo

Sra. Merche Maurín Barberà

Sr. Pablo Montero Moran

Sra. Dunia Munné Forgas

Sra. Esther Puig Vila

Sr. José Rodríguez Tena

Sr. Albert Sabaté Rull

Sr. Xavier Segarra Vicente 

Sra. Arantxa Tévar Beunza

Sr. Ramon Toldrà Fort

Sra. Noelia Valdivieso Reche

Sr. Carles Vilardell Tapiol

Sra. Pilar Zapata González

Fins al maig de 2019: Sra. Ester Sabaté Montagut
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ACORDS

Sessió de 20 de novembre de 2018

1. Es constitueix el Claustre Universitari de la URV per al període 2018-22.

2. S’aprova la composició de la Mesa del Claustre Universitari per al període 2018-22, amb 
els membres següents:

Presidenta

M. José Figueras Salvat (rectora)

Secretària

Laura Román Martín (secretària general)

Representants del PDI permanent doctor

Titular: Montserrat Soronellas Masdeu

Suplent: Jesús Carruesco García

Representants d’altre PDI

Titular: Marta Serrano Coll

Suplent: Kendra C. Rodríguez Morejón

Representants dels estudiants

Joan Curto Iborra

Sílvia Malagon Cusó

Representant del PAS

Titular: Pablo Montero Moran

Suplent: Xavier Segarra Vicente

3. S’aprova la pròrroga del II Pla d’igualtat

4. S’aprova la creació de la Comissió d’Elaboració del III Pla d’Igualtat de la URV, amb la 
composició següent:
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Copresidentes

Laura Román Martín (secretària general)

Inmaculada Pastor Gosálbez (directora de l’Observatori de la Igualtat)

Representants del PDI claustral

Maria Ferré Bergadà

Ana Giménez Costa

Michelle Murphy

Montserrat Soronellas Masdeu

Representants dels estudiants claustrals

Alexandra Español Gómez

Balma Pardo Martí

Representants del PAS claustral:

José Rodríguez Tena

Arantxa Tévar Beunza

5. S’aprova la constitució de la Comissió d’Estudi per a la Reforma de l’Estatut URV, amb 
les funcions següents:

• Proposar al Claustre un procediment per a la reforma de l’Estatut de la URV. 

• Fer un estudi tècnic i normatiu sobre la reforma estatutària.

• Establir els criteris d’oportunitat, de tècnica normativa o de qualsevol altre 
que es consideri oportú a tenir en compte per a la reforma de l’Estatut i la 
composició següent:

President

Antoni M. Jordà Fernàndez

Secretària general

Laura Román Martín

Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat

Maria Bonet Donato
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Representants del PDI claustral

Maria Bargalló Escrivà

Carme Ferré Grau

M. Victòria Sànchez Rebull

Agustí Solanas Gómez

Representants dels estudiants claustrals

Álvaro Ciudad Serrano

Albert Soriano Reyes

Representants del PAS claustral

Carles Castellote Caixal

Joan Martínez Domingo

• Es proposa el calendari següent:

Novembre 2018: aprovació de la comissió d’estudi

Maig 2019: 

 – presentació de l’informe de la comissió d’estudi

 – creació de la comissió i subcomissions de reforma

 – Novembre 2019:

 – presentació del projecte de reforma

 – obertura del període participatiu

 – Maig 2020: aprovació de la reforma

6. Es proclamen els representants electes del Claustre Universitari a Consell de Govern 
següents:

Representants del PDI claustral

María Francisca Jiménez Herrera (agrupació  A)

Albert Miguel Stchigel Glikman (agrupació A)

Bernat López López (agrupació B)

José Ignacio Muro Morales (agrupació B)

Marta G. Nel·lo Andreu (agrupació B)

Maria Marquès Banqué (agrupació C)
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Juan Antonio Duro Moreno (agrupació C)

Ricard Boqué Martí (agrupació D)

Josep Font Capafons (agrupació D)

Jordi Castellà Roca (agrupació D)

Òscar Pàmies Ollé (agrupació D)

Agustí Solanas Gómez (agrupació D)

Representants dels estudiants claustrals

Antonio Altuna Coy (màster i doctorat)

Álvaro Ciudad Serrano

Mario Lozano Mendoza

Jorge Porres Tapias

Francina Maria Segura Mateu

Representants del PAS claustral

Samuel Garcia Mega

Pablo Montero Morón

Esther Puig Vila

Sessió de 26 de juny de 2019

1. S’aprova l’Acord sobre el procediment per a la reforma de l’Estatut de la URV. 

2. S’aprova la composició de la Ponència de l’Estatut següent:

• Presidència: rectora o membre de la Ponència en qui delegui

• Cinc membres del Consell de Direcció: Dra. Laura Román, Dra. Maria Bonet, 
Dr. Domènec Puig, Dr. Josep Ribalta i Sra. Eva Borràs

• Cinc membres de la Comissió d’estudi: Dra. Maria Bargalló, Dr. Agustí Sola-
nas, Dra. Victòria Sánchez, Sr. Joan Curto (estudiant designat amb posterioritat) 
i Sr. Joan Martínez Domingo.

La resta de membres de la Comissió d’Estudi poden actuar com a suplents. 

3. S’aprova la composició de la Comissió per a la Qualitat Institucional següent: 

• Rectora: Dra. María José Figueras Salvat

• Vicerector àmbit qualitat: Dr. Domènec Puig Valls
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• PDI agrupació A: Dra. Carme Ferré Grau

• PDI agrupació A: Dr. Francesc Vidal Marsal

• PDI agrupació B: Dra. Carme Oriol Carazo

• PDI agrupació B: Dr. José Miguel Jiménez González

• PDI agrupació C: Dr. Xavier Càmara Turull

• PDI agrupació C: Dr. Antoni M. Jordà Fernàndez

• PDI agrupació D: Dr. Joan Carles Ronda Bargalló

• PDI agrupació D: Dr. Nicolas Andre Louis Rozes 

• PDI agrupació D: Dra. Yolanda Cesteros Fernández

• PAS: Sr. Joan Martínez Domingo

• PAS: Sr. José Rodríguez Tena

• Estudiant: Sr. Antonio Altuna Coy

• Estudiant: Sr. Samuel Urbano Botella

• Estudiant: vacant

• Estudiant: vacant

4. S’aprova la composició de la Comissió d’Internacionalització següent:

• President: vicerector d’Internacionalització: Dr. John Style

• Vicerectorats de Personal, Programació Acadèmica i Docència, Recerca i Pla-
nificació Científica i director de l’Escola de Doctorat i Postgrau: Ercilia García, 
Domènec Puig, Francesc Díaz i Josep Ribalta

• PDI Facultat de Lletres: Dra. Natàlia Català

• PDI Facultat de Ciències Jurídiques: Dr. Jordi Jaria

• PDI Facultat d’Infermeria: Dra. María Jiménez 

• PDI Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia: Dra. Carmen Hernández

• PDI Escola Tècnica Superior d’Enginyeria: Dr. Antonio Moreno

• PDI Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química: Dr. Allan Mackie

• PDI Facultat d’Enologia: Dra. Cristina Reguant

• PDI Facultat de Química: Dra. Mar Reguero

• PDI Facultat de Turisme i Geografia: Dr. Jesús Angla

• PDI Escola Tècnica Superior d’Arquitectura: Dr. Roger Miralles 

• PDI Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Dra. Montserrat Guardiola

• PDI Facultat d’Economia i Empresa: Dr. Albert Font

• PAS: VACANT
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• Estudiant de grau: VACANT

• Estudiant postgrau: VACANT

• Cap del Centre Internacional: Sra. Marina Casals Sala

5. S’aprova l’acord de l’ACUP per reclamar un millor finançament de les universitats 
públiques. 

6. S’aprova l’adhesió de la URV a la Declaració sobre Emergència Climàtica que consta en 
l’annex corresponent i amb el següent contingut principal:

“Davant d’aquesta situació i en el marc del nostre compromís amb l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides i els seus objectius de desenvolupament sostenible, la Universitat Rovira i 
Virgili s’adhereix a la demanda de Declaració d’estat d’emergència climàtica i referma el 
seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic.”

7. S’aprova la Declaració per la llibertat dels presos polítics i contra la judicialització de la 
política catalana.

Comissions del Claustre Universitari

Comissió Específica de Seguiment del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació

La Comissió Específica d’Elaboració del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació està co-
presidida pel vicerector de Recerca i Planificació Científica i pel vicerector d’Innovació i 
Transferència del Coneixement. En formen part el president del Consell Social o la persona 
en qui delegui; dos vicerectors; la gerenta o persona en qui delegui; el director de l’Escola 
de Postgrau i Doctorat; el director o la directora de cadascun dels parcs científics i tecno-
lògics de la Universitat; un membre del col·lectiu docent i investigador, doctor o doctora, 
designat per cadascun dels departaments, instituts universitaris de recerca i altres centres 
de recerca; tres estudiants de tercer cicle claustrals, designats pel Consell de Govern; un 
membre del personal de suport a la recerca o del personal d’administració amb dedicació a 
la gestió de la recerca i el coneixement, i un membre del personal d’administració i serveis. 

Copresidents

Dr. Francesc Díaz González

Dr. Francisco Medina Cabello

Consell Social

Sr. Joan Pedrerol Gallego

Director de l’Escola de Postgrau i Doctorat

Dr. Josep Ribalta Vives
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Gerenta

Sra. Eva Borràs Balcells

Directors dels parcs científics i tecnològics

Dr. Sergi de Lamo Castellví

Dr. Salvador Anton Clavé

Professorat designat pels departaments

Dra. Magdalena Aguiló Diaz

Dr. Lluís Arola Ferrer

Dr. Linden Ashocroft

Dr. Ángel Belzunegui Eraso

Dra. Lucía Casado Casado

Dr. Xavier Correig Blanchar

Dr. Josep Domingo Ferrer

Dr. Juan Antonio Duro Moreno

Dr. Jordi Farré Coma

Dr. Josep Font Capafons

Dr. José Manuel Giménez Goméz

Dr. Josep Lluís Ginovart

Dr. Aitor Gómez González

Dr. Ángel-Pío González Soto

Dra. M. Francisca Jiménez Herrera

Dra. M. Dolores Jiménez López

Dr. Bernat López López

Dr. Urbano Lorenzo Seva

Dr. Jordi Miró Martínez

Dr. José Ignacio Muro Morales

Dr. Sergio Nasarre Aznar

Dra. Carme Oriol Carazo

Dr. Antoni Pigrau Solé

Dr. Josep M. Poblet Rius

Dr. Anthony Pym

Dr. F. Xavier Rius Ferrús

Dr. Oriol Romaní Alfonso

Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona
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Dr. Joan Manel Vallès Rasquera

Dra. Mireia Valverde Aparicio

Dr. Joan Vendrell Ortega

Vacant

Personal de suport a la recerca

Sr. Carles García Mellado

Personal d’administració i serveis

Sra. Gabriela Espinosas Porragas

Estudiants

Sr. Antonio Altuna Coy

Sr. Samuel Urbano Botella

Vacant

Comissió d’Internacionalització

La Comissió d’Internacionalització està presidida pel vicerector d’Internacionalització. En 
formen part la vicerectora de personal, el vicerector de Programació Acadèmica i Docèn-
cia, el vicerector de Recerca i Planificació Científica, el director de l’Escola de Postgrau i 
Doctorat, un membre del personal docent i investigador de cada centre, un estudiant de 
grau, un estudiant de postgrau, un membre del personal d’administració i serveis i la cap 
del Centre Internacional, que actua com a secretària executiva. La seva funció és el segui-
ment, la retroalimentació i les recomanacions del Pla estratègic d’internacionalització.

President

Dr. John Style

Vicerectora de Personal 

Dra. Ercilia García Álvarez

Vicerector de Programació Acadèmica i Docència 

Dr. Domènec Puig Valls 

Vicerector de Recerca i Planificació

Francesc Díaz González
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Director de l’Escola de Doctorat i Postgrau

Dr. Josep Ribalta Vives

Professorat

Dr. Jesús José Angla Jiménez

Dra. Natàlia Català Torres

Dr. Albert Fonts Ribas

Dra. Montserrat Guardiola Guionnet

Dra. Carmen Hernández Martinez

Dr. Jordi Jaria Manzano

Dra. María Jiménez Herrera

Dr. Allan Mackie

Dr. Roger Miralles Jordi

Dr. Antonio Moreno Ribas

Dr. Cristina Reguant Miranda

Dra. Mar Requero de la Poza

Fins al juny de 2019: Dra. Cristina Andreu Jiménez, Dr. Luis Marqués Molías, Dr. Albert Mas Baron, Dra. 
Michelle Murphy, Dr. Antonio Russo, Dr. Xavier Vilanova Salas

Estudiants

Vacant

Vacant

Fins al juny de 2019: Sr. Manuel Urbano Botella

Personal d’administració i serveis

Vacant

Fins al juny de 2019: Sra. Esther Puig Vila

Cap del Centre Internacional (secretària executiva)

Sra. Marina Casals Sala
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Comissió d’Elaboració del III Pla d’Igualtat

La Comissió d’Elaboració del III Pla d’Igualtat de la URV està copresidida per la secretària 
general i la directora de l’Observatori de la Igualtat. En formen part quatre membres del 
personal acadèmic, dos membres dels estudiants, dos membres del personal d’administra-
ció i serveis, tot membres del Claustre Universitari. El seu objectiu és l’elaboració del III 
Pla d’igualtat de la URV.

Copresidentes

Dra. Laura Román Martín

Dra. Inmaculada Pastor Gosálve

Professorat

Dra. Maria Ferré Bergadà 

Dra. Ana Giménez Costa 

Dra. Michelle Murphy 

Dra. Montserrat Soronellas Masdeu 

Estudiants

Sra. Alexandra Español Gómez 

Sra. Balma Pardo Martí 

Personal d’Administració i Serveis

Sr. José Rodríguez Tena 

Sra. Arantxa Tévar Beunza 

Comissió URV Solidària

La Comissió URV Solidària està copresidida per la vicerectora de Relacions Institucionals, 
Cultura i Compromís Social i per la secretària general. En formen part quatre membres del 
personal acadèmic, quatre membres del personal d’administració i serveis, quatre estu-
diants, un representant del Consell Social i la responsable de l’Oficina del Voluntariat. Li 
competeixen promoure, internament i externament, les activitats de solidaritat i cooperació 
de la URV, garantir la coherència de les accions que es duen a terme, recaptar els recursos 
econòmics necessaris per fer les seves activitats i decidir-ne l’assignació, i promoure con-
venis de col·laboració amb altres institucions.

Copresidentes

Dra. Cori Camps Llauradó

Dra. Laura Román Martín
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Professorat

Dr. Carles Barberà Escoi

Dr. Oiver Klein Bosquet

Dr. Eleni Papaoikonomou

Dr. Antoni Pigrau Solé

Personal d’administració i serveis

Sr. Joan Fuster Garcia

Sra. Margarita Rebenaque Esteve

Dra. M. José Rodríguez Cuesta

Sr. Albert Sabaté Rull

Estudiants

Sra. Maria Segura Alabart

Sr. Samuel Urbano Botella

Vacant

Vacant

Representant del Consell Social

Sr. Joan Enric Carreres Blanch

Oficina del Voluntariat

Dra. M. Concepció Torres Sabaté

Comissió d’Estudi per a la Reforma de l’Estatut de la URV

La Comissió d’Estudi per a la Reforma de l’Estatut de la URV ha estat presidida per un PDI 
designat pel Claustre Universitari, la secretària general, la vicerectora d’Estudiants i Ocupa-
bilitat, quatre PDI, dos estudiants i dos membres del personal d’administració i serveis, tots 
membres del Claustre Universitari. Les seves funcions són proposar al Claustre un procedi-
ment per a la reforma de l’Estatut de la URV, fer un estudi tècnic i normatiu sobre la reforma 
estatutària i establir els criteris d’oportunitat, de tècnica normativa o de qualsevol altre que 
es consideri oportú a tenir en compte en la reforma de l’Estatut. La Comissió va presentar 
el seu informe de conclusions en la sessió del Claustre Universitari del 26 de juny de 2019.

President

Dr. Antoni Jordà Fernàndez

Secretària general

Dra. Laura Román Martín
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Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat

Dra. Maria Bonet Donato

Professorat

Dra. Maria Bargalló Escrivà 

Dra. Carme Ferré Grau  

Dra. Victòria Sànchez Rebull 

Dr. Agustí Solanas Gómez

Personal d’administració i serveis

Sr. Carles Castellote Caixal 

Sr. Joan Martínez Domingo

Estudiants

Sr. Álvaro Ciudad Serrano 

Sr. Albert Soriano Reyes

Ponència d’Estatut de la URV

La Ponència d’Estatut de la URV està presidida per la rectora, en formen part la secretària 
general, la vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat, el vicerector de Programació Acadèmica 
i Docència, el director de l’Escola de Doctorat, la gerenta, tres PDI, un estudiant i un mem-
bre del personal d’administració i serveis, tots membres de la Comissió d’Estudi per a la Re-
forma de l’Estatut. La Ponència té l’encàrrec d’elaborar l’avantprojecte d’Estatut de la URV.

Presidenta

Dra. María José Figueras Salvat

Secretària general

Dra. Laura Román Martín

Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat

Dra. Maria Bonet Donato

Vicerector de Programació Acadèmica i Docència

Dr. Domènec Puig Valls
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Director de l’Escola de Doctorat

Dr. Josep Ribalta Vives

Gerenta

Sra. Eva Borràs Balcells

Professorat

Dra. Maria Bargalló Escrivà 

Dra. Victòria Sànchez Rebull 

Dr. Agustí Solanas Gómez

Personal d’administració i serveis

Sr. Joan Martínez Domingo

Estudiants

Sr. Joan Curto Iborra
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Consell de Govern

El Consell de Govern està constituït per la rectora, la secretària general, la gerenta i fins a 
cinquanta membres més, d’acord amb la distribució següent:

Membres nats

Dra. María José Figueras Salvat, rectora

Dra. Laura Román Martín, secretària general

Sra. Eva Borràs Balcells, gerenta

Vicerectors 

Dra. Ercilia García Álvarez

Dr. Jordi Sardà Pons

Dr. Domènec Puig Valls

Dr. Francesc Díaz González

Dr. Francisco Medina Cabello

Dra. Maria Bonet Donato

Dr. John Style

Dra. Misericòrdia Camps Llauradó

Degans, directors d’escola, directors de departament i directors d’instituts universitaris

Dr. Joan Miquel Canals Bosch

Dr. Antoni Castro Salomó

Dra. Natàlia Català Torres

Dra. Yolanda Cesteros Fernández

Dr. Pau de Solà-Morales

Dra. Montserrat Ferrando Cogollos

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Dr. Luis Marqués Molías

Dr. Emili Mayayo Artal
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Dr. Antoni Pigrau Solé

Dra. Roser Ricomà Muntané

Dra. Josepa Salvadó Rovira

Dr. Antonio Terceño Gómez

Dra. Juana Maria Tierno García

Dr. Xavier Vilanova Salas

Fins al desembre de 2018: Dr. Ricart Boqué Maríi, Dra. Maria Marquès Banqué, Dra. Carme Oriol Carazo

Fins al maig de 2019: Dr. José Bonet Àvalos, Dra. Begoña Muguerza Marquínez

Personal del col·lectiu docent i investigador (agrupació A)

Dra. María Jiménez Herrera

Dr. Alberto Miguel Stchigel Glikman

Fins al desembre de 2018: Dr. Francesc Vidal Marsal

Personal del col·lectiu docent i investigador (agrupació B)

Dr. Bernat López López

Dra. Marta Nel·lo Andreu

Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona

Fins al gener de 2019: Dr. José Carlos Suárez Fernández

Personal del col·lectiu docent i investigador (agrupació C)

Dr. Juan Antonio Duro Moreno

Dra. Maria Marquès Banqué

Fins al desembre de 2018: Dr. Àngel Urquizu Cavallé, Dra. Ana Beatriz Hernández Lara
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Personal del col·lectiu docent i investigador (agrupació D)

Dr. Ricard Boqué Martí

Dr Jordi Castellà Roca

Dr. Josep Font Capafons

Dr. Òscar Pàmies Ollé

Dr. Agustí Solanas Gómez

Fins al desembre de 2018: Dr. Jesús J. Brezmes Llecha, Dra. Yolanda Cesteros Fernández, Dr. Manel Vallès 
Rasquera

Estudiants

Sr. Antonio Altuna Coy

Sr. Álvaro Ciudad Serrano

Sr. Mario Lozano Mendoza

Sr. Jorge Porres Tàpies

Sra. Francina Maria Segura Mateu

Fins al desembre de 2018: Sra. Patricia Sofia Guzmán Valdès, Sr. Josep Tomàs Porres, Sra. Anna Prim Amador, 
Sr. Samuel Urbano Lorenzo

Personal d’administració i serveis

Sra. Esther Puig Vila

Sr. Pablo Montero Morán

Sr. Samuel García Mega 

Fins al desembre de 2018: Sr. Joel Fernández García, Sra. Noelia Valdivieso Reche

Consell Social

Sr. Joan Pedrerol Gallego

Sr. Robert Vendrell Aubach

Sr. Joaquim Via Rovira
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ACORDS 

Sessió de 23 d’octubre de 2018

1. S’aprova la distribució d’escons de PDI al Consell de Govern.

2. S’aprova el canvi de representant del col·lectiu docent  i investigador al Ple del Consell 
Social.

3. S’aproven les modificacions en les comissions delegades del Consell de Govern.

4. S’aprova el canvi de representant en la Comissió de Política Ambiental.

5. S’aprova la reforma del Reglament del Consell de Govern.

6. S’aprova la modificació de la Normativa per al nomenament de doctors o doctores ho-
noris causa.

7. S’aprova la regularització de les figures de professorat visitant i investigador vinculat.

8. S’aprova la modificació de la Normativa d’estudis de màster.

9. Es proposa al Consell Social aprovar l’actualització de la programació de titulacions 
oficials a implantar al curs 2019-20.

10. Es proposa al Consell Social aprovar la programació dels títols propis diploma de post-
grau en Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals, i diploma de 
postgrau en Dret Urbanístic Avançat.

11. S’aprova la política de seguretat de la URV.

12. S’aprova la modificació de l’oferta d’ocupació pública 2018.

13. Es proposa al Consell Social aprovar la transformació d’una plaça de professor/a titular 
d’escola universitària en professor/a titular d’universitat.

14. S’aprova la modificació de la plantilla de PDI.

15. Es proposa al Consell Social l’assignació de complements addicionals per mèrits de 
docència, de recerca i de gestió.

16. S’aprova la pròrroga del nomenament com a professora emèrita de la Dra. Rosa Caba-
llol Lorenzo fins al 31 de gener de 2022.

17. S’aproven els tribunals de les places de professorat agregat 2018.

18. S’aproven els tribunals de les places de professorat lector SH2018.

19. S’aproven les memòries de centres i departaments de la URV del curs 2017-18.

20. S’aprova l’adquisició de l’immoble situat a l’avinguda Països Catalans núm. 17-19, 
planta baixa, escala 3 de Tarragona per un import de 69.000€ més l’IVA.
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21. S’aprova l’ampliació de capital de l’spin-off de la URV Kamleon Ventures, SL i, a més:

a) a) La URV no participa en aquesta ampliació de capital. 

b) b) Com a conseqüència, el seu percentatge en el capital social disminueix del 
10,0% inicial al 9,84%, corresponent a les 300 participacions que té la URV de les 
3.050 actuals de la societat.

22. Es ratifiquen convenis institucionals signats per la URV.

23. Es modifica l’acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2018 sobre la permuta de 
Comte de Rius i se substitueix la referència cadastral 20.443 per 92.683.

Es presenten els informes següents:

• Informe de la rectora 

• Informació econòmica i pressupostària 

• Informe de la tercera missió 

• Informe sobre acords de les comissions delegades

• Informe “Els estudiants de les Terres de l’Ebre al Sistema Universitari de Cata-
lunya”

Sessió de 18 de desembre de 2018 

1. Es proposa al Consell Social aprovar l’expedient de contractació administrativa “Mante-
niment dels sistemes de seguretat dels edificis de la URV”, de caràcter pluriennal. 

2. S’aprova la composició de les comissions delegades del Consell de Govern. 

3. S’aproven els representants següents: 

• Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE):

– Antonio Altuna Coy

• Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) 

– Titular: Samuel Urbano Botella 

– Primer suplent: Antonio Altuna Coy 

– Segon suplent: Albert Moragas Fernández 

• Consell Social de la URV 

– Esther Puig Vila (PAS) 

4. S’acorda proposar al Consell Social aprovar, si escau, el pressupost de la URV per a l’any 
2019. 

5. S’aprova la modificació del tribunal de la plaça de professorat lector DL0005503, del 
Departament d’Estudis de Comunicació 
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6. S’aprova la convocatòria i el tribunal de la plaça de professorat agregat DL004350, del 
Departament de Filologies Romàniques.

7. S’aprova la convocatòria de la plaça de personal investigador d’accés al SECTI DLRF5731, 
del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica. 

8. S’aprova el calendari laboral del PAS per a l’any 2019. 

9. S’aprova l’oferta pública d’estabilització del PAS per a l’any 2018. 

10. Es ratifiquen els acords presos en la Mesa d’Universitats i en la Comissió Negociadora 
del PAS Laboral de les universitat públiques catalanes de 6 de novembre de 2018. 

11. S’aprova el calendari acadèmic per al curs 2019-20. 

12. S’aprova el Pla de política lingüística de la URV per al període 2018-2022. 

13. S’aprova la modificació del Reglament de la Comissió de Política Lingüística. 

14. S’aprova la composició de la Comissió de Política Lingüística. 

15. S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació la modificació del preu del títol propi 
diploma de postgrau en Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica de 2.500 € a 
2.000 €. 

16. S’aprova destinar 98.000 € del Fons Captació Talent – ICREA a cofinançar dues places 
2018PMF-COFUND. 

17. S’aprova implantar una nova subunitat de promoció de projectes internacionals finan-
çada amb la dotació de 338.000€ procedents de romanents de diferents accions de re-
cerca. Correspon al vicerector de Recerca i Planificació Científica distribuir aquest import 
segons les necessitats. 

18. S’aprova el reconeixement com a start-up de la URV del projecte The English Workshop. 

19. S’aprova el reconeixement com a start-up de la URV del projecte Edmund. 

20. S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació l’ampliació de capital de l’spin-off Cre-
atsens Health, SL amb la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta 
empresa. 

21. S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació l’ampliació de capital de l’spin-off 
Medcom Advance, SA, sempre que es mantinguin tots els condicionants i termes descrits 
a l’informe. 

22. S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació: 

• 1. La creació de la companyia Jungle Ventures, SL, com a spin-off de la URV. 

• 2. La participació de la URV a Jungle Ventures, SL, mitjançant l’aportació de la 
quantitat de 300 € i l’adjudicació de 300 participacions socials, representatives 
del 10% del capital social de la companyia. 

23. S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació de les tarifes del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2019. 

24. S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació el nou preu de 50 euros, IVA inclòs, 
per a la convocatòria de nivell B1 per a estudiants que ja han finalitzat els estudis de grau. 
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25. Es ratifiquen els convenis institucionals signats per la URV des del darrer Consell de 
Govern. 

Es presenten els informes següents:

• Informe de la rectora 

• Informe de docència 

• Calendari d’acreditació institucional dels centres de la URV i calendari de 
programació de noves titulacions 

• Traçabilitat dels processos d’avaluació 

• Informació sobre licitacions 

• Informe sobre acords de les comissions delegades

Sessió de 14 de març de 2019

1. S’aprova, respecte a les obres de l’edifici A3 del campus Catalunya, que si en el termini 
d’un mes no es rep una resposta positiva de la Generalitat de Catalunya que permeti la via-
bilitat de les obres previstes, l’expedient de contractació esmentat se suspendrà de manera 
definitiva. 

2. S’aprova la programació de l’activitat contractual prevista per a l’any 2019.

3. S’aprova la modificació de la Normativa de matrícula de grau i màster del curs 2019-20

4. S’aprova la modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat 2019-20. 

5. S’aprova la modificació de la Normativa de docència del curs 2019-20. 

6. S’aprova la programació de dobles titulacions oficials per al curs 2019-20.

 – Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunica-
cions 

 – Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris 

 – Administració i Direcció d’Empreses i Tècniques de Desenvolupament 
d’Aplicacions Web i Mòbils 

7. S’aprova l’extinció de les titulacions oficials següents per al curs 2019-20:

 – Enginyeria Termodinàmica de Fluids

 – Antropologia Mèdica i Salut Global

 – Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del 
Desenvolupament

 – Planificació, Governança i Lideratge Territorial 

8. S’aproven els premis extraordinaris d’estudis de grau, màster i doctorat del curs 2017-18. 

9. S’aprova la modificació de les estructures de gestió.
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10. S’aprova la promoció de la plaça DF000403 de titular d’escola universitària en plaça 
de titular d’universitat del Departament de Gestió d’Empreses. 

11. S’aprova estimar la reclamació del PDI funcionari en relació amb el complement addi-
cional per mèrit de recerca. 

12. S’aprova modificar la plantilla de PDI. 

13. S’aprova la composició dels tribunals de les places de catedràtic/a d’universitat que 
consten en l’annex. 

14. S’aprova l’oferta pública d’ocupació de personal docent i investigador 2019. 

15. S’aprova la modificació del tribunal de la plaça de professorat lector DLRF5502 del 
Departament d’Enginyeria Química.

16. S’aprova la modificació de la Normativa de beques de projecte R+D+I de la URV. 

17. S’aprova la modificació de la Normativa d’investigador actiu. 

18. S’aprova el Programa d’incorporació o estabilització de personal investigador dels pro-
grames ICREA, ERC, RYC, BG a la URV 

19. S’aprova la dissolució de l’empresa Green Smart Data, SL i es faculta la rectora perquè re-
alitzi les gestions necessàries per formalitzar la dissolució, liquidació i extinció de la societat.

20. S’aprova l’oferta de títols propis de postgrau de la URV per al curs 2019-20. 

21. S’aprova la modificació del Reglament electoral. 

22. S’aprova la modificació del Reglament del Departament d’Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques. 

23. S’aprova el nomenament com a doctora honoris causa de la Sra. Bettina Kadner Schilling. 

24. S’aprova la concessió de la Medalla de Plata de la Universitat Rovira i Virgili al Dr. Jo-
sep Anton Ferré Vidal i que es lliuri en l’acte d’inauguració del curs 2019-20. 

25. S’aprova l’adscripció de la URV a la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y 
de Género. 

26. Es ratifiquen els convenis institucionals signats per la URV des del darrer Consell de 
Govern i la denúncia d’un conveni. 

Es presenten els informes següents:

• Informe Les persones que fan la URV

• Informe de comunicació de la URV

• Informe sobre licitacions

• Informe de tancament del pacte de dedicacio amb inclusió del POA

• Informe sobre acords de les comissions delegades



66

Sessió de 29 d’abril de 2019

1. S’aprova designar el Dr. Amancio Isla com a membre de la Comissió de Publicacions. 

2. S’aprova la modificació de l’article 9 de la Normativa de matrícula de grau i màster del 
curs 2019-20. 

3. S’aprova la modificació de la plantilla de PDI 2019-20 que consta en l’annex corresponent. 

4. S’aprova la composició dels tribunals de les places de professorat agregat interi que 
consten a l’annex corresponent. 

5. S’aprova la composició dels tribunals de les places de professorat associat que consten 
a l’annex corresponent. 

6. S’aprova la composició dels tribunals de les places de personal investigador d’accés al 
SECTI (Pi-SECTI) que consten a l’annex corresponent. 

7. S’aprova la promoció de la plaça DF000394 de titular d’escola universitària en plaça de 
titular d’universitat del Departament d’Economia i de la plaça DF000194 de titular d’esco-
la universitària en plaça de titular d’universitat del Departament d’Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica. 

8. S’aprova la renovació dels professors emèrits següents: el Dr. José Eugenio García-Albea 
Ristol, el Dr. Oriol Romaní Alfonso i el Dr. Josep Oliveras Samitier. 

9. S’aprova atorgar la condició de professorat distingit a les persones següents: el Dr. Edu-
ard Llobet Valero, el Dr. Àngel Martínez Hernàez, la Dra. Carme Oriol Carazo, el Dr. Josep 
Pallarès Marzal, el Dr. Domènec Puig Valls i el Dr. Francesc Vidal Marsal. 

10. S’aprova ampliar el capital de l’spin-off Creatsens Health, SL. 

11. S’aprova:

a) La creació de l’empresa spin-off Up2Smart Innovative Technological Solutions, 
SL.

b) La participació de la URV en la companyia mitjançant l’aportació de 500 € i 
l’adjudicació de 500 participacions socials, representatives del 10% del capital 
social de la companyia.

c) Facultar la rectora per aprovar els estatuts de la societat, nomenar els represen-
tants de la URV en els diferents òrgans de la societat, comparèixer davant no-
tari i aixecar a públics els documents necessaris per a la creació de l’empresa, 
i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per 
participar en la creació de l’empresa. 

12. S’aproven els tres títols propis de postgrau per al curs 2019-20 següents: 

• Diploma de postgrau en Gestió Pública Tècnica i Jurídica del Medi Ambient 
als Ens Locals.

• Diploma de postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals.

• Diploma de postgrau en Règim Jurídic de l’Atenció a la Persona en Matèria 
Social. 
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13. Es ratifiquen els convenis institucionals signats per la URV des del darrer Consell de 
Govern.

Es presenten els informes següents:

• Informe de la rectora

• Informe sobre licitacions

• Informe sobre acords de les comissions delegades:

 – Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

 – Comissió de Política Acadèmica i de Docència 

 – Comissió de Política Científica i Transferència

 – Comissió de Prevenció de Riscos Laborals 

 – Comissió de Recursos Humans

Sessió de 18 juny de 2019

1. S’acorda proposar al Consell Social, perquè l’aprovi, si escau, la Memòria econòmica de 
l’any 2018: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe 
de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual. 

2. S’aprova modificar l’oferta de places de grau per al curs 2019-20 següent: 40 places 
del grau de Biotecnologia, 135 places del grau de Dret i 45 places del grau de Llengua i 
Literatura Hispàniques. 

3. S’aprova convocar places predoctorals del programa Martí i Franquès: 108 contractes 
per a l’eliminació de la discontinuïtat i un nou programa de contractes Martí i Franquès de 
50 places per tres anys distribuïts d’acord amb l’annex corresponent. 

4. S’acorda ratificar les gestions i actuacions fetes pel vicerector d’Innovació i Transferèn-
cia de Coneixement i proposar al Consell Social, perquè l’aprovi, si escau, l’ampliació de 
capital de l’empresa Integrated Microsystems for Quality of Life, SL, acceptant la dilució 
de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, i autoritzar la rectora 
a realitzar els tràmits pertinents. 

5. S’aprova la composició dels tribunals de les dues places de professorat titular d’universi-
tat vinculades a institucions sanitàries (Hospital Universitari Sant Joan): la plaça DF000442, 
adscrita al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, i la plaça DF000455, adscrita al 
Departament de Medicina i Cirurgia. 

6. S’aprova la composició dels tribunals de les places de professorat agregat.

7. S’aprova crear 13 places de professorat lector Serra Hunter 2019 als departaments 
següents: 

• 2 places adscrites al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 

• 1 plaça adscrita al Departament de Dret Públic 

• 1 plaça adscrita al Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys 
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• 1 plaça adscrita al Departament d’Estudis de Comunicació 

• 1 plaça adscrita a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 

• 1 plaça adscrita al Departament de Filologia Catalana 

• 2 places adscrites al Departament de Filologies Romàniques 

• 2 places adscrites al Departament d’Infermeria 

• 1 plaça adscrita al Departament de Pedagogia 

• 1 plaça adscrita al Departament de Psicologia 

8. S’aprova la convocatòria de les places de PI-SECTI següents: 

• 1 plaça adscrita al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques (DLRF4730)

• 3 places adscrites al Departament d’Economia (DLRF5818, DLRF5819, 
DLRF5820) 

• 2 places adscrites al Departament de Pedagogia (DLRF5816, DLRF5817)

9. S’aprova: 

a) Suspendre l’aplicació de l’article 2.7.3 de la Normativa de professorat fins 
que el Consell de Govern no hagi aprovat els criteris específics per prio-
ritzar les places de promoció de TU/CEU a CU i de professorat agregat a 
catedràtic contractat. 

b) Establir el període per presentar les sol·licituds de la convocatòria a partir 
de l’aprovació dels criteris. 

10. S’aprova l’addenda del calendari laboral del PAS. 

11. S’aprova el Reglament de formació del PAS. 

12. S’aprova l’adscripció de la URV a Aurora Universities Network i la participació com a 
membre del consorci European Universities Network/Agora. 

13. S’aprova nomenar com a doctores honoris causa: la Dra. Pilar Benejam i Arguimbau i la 
Dra. Marina Subirats i Martori. 

14. S’aprova designar els membres de les comissions següents: 

• Comissió d’Investigació: Sr. Federico Guerrrero Ruiz (estudiant) 

• Comissió de Política Ambiental: Sra. Judit Alacreu Torres (estudiant) 

• Consell Alumni i PDI: Sra. Elena Bianca Ciobanu (estudiant) 

• Comissió delegada de Política Acadèmica: Dra. Montse Ferrando (PDI-D) 

• Comissió delegada de Política Científica i de Transferència: Dr. Lluís Arola 
(PDI-D) 

• Comissió delegada de Recursos Humans: Dr. Lluís Arola (PDI-D) i Dr. Joaquín 
Ruiz de Arbulo (PDI-B) 

• Comissió delegada de Recursos Humans: és baixa el Dr. Jordi Sardà Pons i es 
designa la Sra. Eva Borràs. 
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I de representants a entitats externes següents: 

• Patronat del Parc Tecnològic del Vi (VITEC): Dr. Francisco Medina Cabello i Dr. 
Francesc Díaz González. 

15. S’aprova la modificació del Reglament electoral per la qual s’incorpora un apartat nou 
en la disposició addicional vuitena amb el contingut següent: 

• “3. Als únics efectes del que preveu l’article 20.6 del Reglament electoral, el 
PAS destinat als departaments de la URV és inclòs en el cens de la junta de 
centre on tingui ubicada la direcció del departament.” 

16. Es ratifiquen els convenis institucionals signats per la URV des del darrer Consell de 
Govern 

Es presenten els informes següents:

• Informe de la rectora

• Informe Eficiència i eficàcia en l’ús dels recursos

• Informe sobre contractació pública 

• Informe sobre acords de les comissions delegades:

 – Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

 – Comissió de Política Acadèmica i de Docència 

 – Comissió de Política Científica i Transferència

 – Comissió de Recursos Humans

Sessió d’11 juliol de 2019

1. S’aprova la proposta al Consell Social sobre l’aplicació del Decret de preus.

2. S’aprova modificar l’article 2.8 de la Normativa acadèmica de grau i màster introduint 
un nou apartat amb la redaccció següent:

• “Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau al curs 2019-20 hau-
ran de realitzar una prova de nivell d’idioma estranger durant el primer curs. 
En finalitzar els estudis hauran de realitzar una nova prova de nivell per avaluar 
la seva progressió.”

3. S’aprova la modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat per la qual 
se substitueix la nomenclatura Unitat de Doctorat i Recerca per Escola de Postgrau i Doctorat. 
També s’aprova l’annex del calendari dels tràmits de doctorat per al curs 2019-20.

4. S’aprova la modificació de la Normativa d’estudis de màster per la qual se suprimeix 
l’apartat e) de l’article 40.3.

5. S’aprova la modificació de la Normativa de treball de fi de grau i màster del curs 2019-20.

6. S’aprova l’actualització de l’extinció de les titulacions oficials per al curs 2019-20 següent:

• Titulació: Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i 
del Desenvolupament (2009) (codi pla 1460)

• Titulació: Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge 
Territorial  (2015) (codi pla 2164)



70

7. S’aprova la nova programació de titulacions oficials per al curs 2020-21 següent:

• Titulació: Antropologia Mèdica i Salut Global (2020)

• Titulació: Comunicació Estratègica (2020)

• Titulació: Educació en Territoris Rurals (2020)

• Titulació: Erasmus Mundus JMD Química Sostenible: Catàlisi (2020) (màster 
conjunt)

• Titulació: Erasmus Mundus JMD Màster Internacional del Vi Escumós (2020) 
(màster conjunt)

• Titulació: doctorat en Quaternari i Prehistòria (2020)

8. S’aprova modificar la Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la URV.

9. S’aprova modificar l’article 2.7 de la Normativa d’organització i funcionament del CRAI 
següent: 

• “2. La seva composició és la següent:

a) Els/les membres del Consell de Direcció responsables del CRAI.

b) El gerent/a o persona en qui delegui

c) Un/una representat de cada centre i departament —el degà/ana i el 
director/-a del departament o persona en qui delegui, en els casos en què 
sigui possible, el president/a de la comissió d’usuaris del CRAI de campus. 

d) El/la cap del Centre de Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació. 

e) Un/una representant dels estudiants  de cadascun dels campus, dels escollits 
com a claustrals.

f) Els/les caps de secció de suport i coordinació del CRAI. 

g) Un/una coordinador/a de CRAI de campus i un/una responsable de CRAI.”

10. S’aprova el Reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la innovació de la URV.

11. S’aprova el reconeixement de l’empresa Treematernity com a start-up de la URV i 
es ratifiquen les gestions i actuacions fetes pel vicerector d’Innovació i Transferència del 
Coneixement.  

12. S’aprova la renúncia al dret d’adquisició preferent que té la URV com a sòcia d’IBER, 
ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME, SL i es faculta la rectora per aprovar qualsevol 
document relatiu a la renúncia de la URV al dret d’adquisició preferent de participacions de 
la societat i qualsevol document necessari per fer efectiva la compra-venda de participacions.

13. S’aprova la convocatòria de places de professorat lector Serra Hunter 2019.

14. S’aprova proposar al Consell Social aprovar, si escau, els complements addicionals per 
mèrits de recerca del PDI laboral.

15. S’aprova crear la Comissió d’Estudi sobre el Reial Decret Llei 8/2019 amb la composició 
següent: 

• Vicerectora de Personal

• Gerenta

• Vicegerent



71

• Cap de Recursos Humans

• Vicerector de Programació Acadèmica i Docència

• Vicerector de Recerca i Planificació Científica

• Adjunt a la rectora de TIC

• Presidenta de la Junta del PDI funcionari

• President del Comitè del PDI laboral

16. S’aprova l’oferta d’ocupació pública 2019 del personal d’administració i serveis.

17. S’aprova l’activació de 46 places de personal d’administració i serveis.

18. S’aprova la transformació de la plaça de professorat titular d’escola universitària, amb 
núm. de plaça DF000291, del Departament de Gestió d’Empreses ocupada pel Dr. Albert 
Font Ribas, en una plaça de professorat titular d’universitat. 

També s’aproven les modificacions de dues places de professorat associat del De-
partament de Gestió d’Empreses següents: 

• Plaça DC000524 de categoria de professorat associat laboral (5 hores): 
s’amortitza.

• Plaça DL000233 de categoria de professorat associat laboral (9 hores): 
s’amortitza 1 hora. 

19. S’acorda proposar al Consell Social el preu de participació d’estudiants d’Study Abroad 
de l’Arizona University següent: 70 € preu/crèdit. 

20. S’aprova designar els membres de les comissions delegades i de la Junta Electoral 
següents:

• Comissió delegada d’Estudiants i Comunitat Universitària: Dra. Montserrat 
Ferrando Cogollos 

• Comissió delegada de Política Científica i de Transferència: Dra. Josepa Salvadó 
Rovira

• Comissió delegada de Recursos Humans: Dra. Josepa Salvadó Rovira

• Comissió de Política Acadèmica i Docència: Dr. Josep Bertran Ilari

• Junta Electoral (PAS): Sra. Alicia Pasca

• Junta Electoral (estudiant): Sr. Albert Moragues

21. S’aprova modificar les competències de les comissions delegades del Consell de Govern.

22. S’aprova modificar els reglaments dels centres i departaments i també modificar el Re-
glament del Departament de Dret Públic.

23. S’aprova el Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra 
LGTBI que afecti l’estudiantat de la URV.

24. S’aprova ratificar els convenis institucionals signats per la URV des del darrer Consell 
de Govern.
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Comissions delegades del Consell de Govern

Comissió de Política Acadèmica i Docència

La Comissió de Política Acadèmica i Docència està presidida pel vicerector de Programa-
ció Acadèmica i Docència. En formen part dos vicerectors, deu PDI, un membre del PAS, 
dos estudiants i un membre del Consell Social. Li competeixen aprovar el nombre d’alum-
nes d’entrada als ensenyaments; aprovar els calendaris acadèmics específics dels centres; 
aprovar les modificacions en els convenis amb centres adscrits, sempre que no tinguin 
efectes econòmics; aprovar les modificacions en els plans d’estudis, sempre que no tinguin 
efectes econòmics; convocar i resoldre les convocatòries de cofinançament d’equipament 
docent; aprovar les directrius de compensació per avaluació global dels centres; aprovar 
les directrius dels centres sobre el desplegament de les Normatives de TFG i TFM de la 
URV; aprovar les propostes de reconeixement de crèdits dels CFGS als ensenyaments de 
la URV; aprovar les modificacions de la programació i plans d’estudis dels títols propis de 
postgrau; aprovar la definició i el desenvolupament de les competències transversals; apro-
var el pla estratègic de qualitat docent; aprovar el POA, i aprovar la proposta de resolució 
de les homologacions de títols estrangers de postgrau.

President

Dr. Domènec Puig Valls

Vicerectores

Dra. Ercilia García Álvarez

Dra. Maria Bonet Donato

PDI

Dr. Josep Bertran Ilari

Dr. Joan Miquel Canals Bosch

Dra. Natàlia Català Torres

Dr. Antoni Castro Salomó

Dr. Yolanda Cesteros Fernández

Dra. Montserrat Ferrando Cogollos

Dr. Luis Marqués Molías

Dr. Antoni Pigrau Solé

Dra. Roser Ricomà Muntané

Dr. Antonio Terceño Gómez

Fins al desembre de 2018: Dr. Xavier Vilanova Salas

Fins al maig de 2019: Dr. Josep Bonet Àvalos

Fins al juny de 2019: Dr. Pau de Solà-Morales Serra
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PAS

Sra. Esther Puig Vila

Estudiants 

Vacant

Vacant

Fins al desembre de 2018: Sr. Antonio Altuna Coy, Sra. Patricia Guzmán Valdés

Consell Social

Sr. Joaquim Via Rovira

ACORDS

Sessió de 10 d’octubre de 2018

1. S’emet un informe favorable sobre l’actualització de la proposta de programació de ti-
tulacions oficials que s’han d’implantar al curs 2019-20 o S’informa favorablement sobre 
propostes rebudes per a la programació oficial 2020-21.

2. S’informa favorablement sobre els títols propis de postgrau següents: diploma de post-
grau en Dret Urbanístic Avançat i diploma de postgrau en Gestió, Control i Fiscalització 
Jurídica i Econòmica dels Ens Locals. 

3. S’aproven modificacions de plans d’estudis. 

4. S’aprova la declaració d’equivalència dels títols de doctor. 

Sessió de 10 de desembre de 2018

1. S’emet un informe favorable del calendari acadèmic de grau del curs 2019-20 amb inici 
de l’activitat acadèmica el 23 de setembre i de màster amb l’inici de l’activitat acadèmica 
el 30 de setembre.

2. S’acorda la modificació de plans d’estudis. 

3. S’emet un informe favorable a la modificació del preu del diploma de postgrau en Ges-
tió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica.

4. S’acorda la modificació dels criteris de trasllat d’expedient de la Facultat d’Economia i 
Empresa.
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Sessió de 11 de febrer de 2019

1. S’aprova la convocatòria extraordinària de cofinançament de l’equipament docent. 

2. S’informa favorablement sobre la Normativa de matrícula de grau i màster del curs 
2019-20. 

Sessió de 4 de març de 2019

1. S’informa favorablement sobre la Normativa de acadèmica de grau i màster del curs 
2019-20.

2. S’informa favorablement sobre la Normativa de acadèmica i de matrícula de doctorat 
del curs 2019-20.

3. S’informa favorablement sobre la Normativa de docència del curs 2019-20.

4. S’informa favorablement sobre la programació de dobles titulacions oficials per al curs 
2019-20.

5. S’informa favorablement sobre la desprogramació de titulacions oficials per al curs 
2019-20.

6. S’informa favorablement sobre la programació de noves titulacions oficials per al curs 
2020-21.

7. S’informa favorablement sobre l’oferta de títols propis de postgrau de la URV per al curs 
2019-20.

8. S’aprova la convocatòria ordinària del cofinançament de l’equipament docent de 2019.

9. S’aproven les modificacions de programes formatius.

Sessió de 10 d’abril de 2019

1. S’aproven les actes de la sessió de l’11 de febrer i del 4 de març.

2. S’informa favorablement sobre el procés i els instruments de programació de noves titu-
lacions oficials. 

3. S’informa favorablement sobre la modificació de la Normativa de matrícula de grau i 
màster del curs 2019-20. 

4. S’aproven els calendaris acadèmics dels diferents centres del curs 2019-20.

5. S’aprova l’oferta de places per al curs 2019-20. 

6. S’informa favorablement sobre la programació de títols propis de postgrau per al curs 
2019-20.

7. S’aproven les modificacions de programes formatius.
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Sessió de 3 de juny de 2019

1. S’aprova la resolució de la convocatòria extraordinària de cofinançament d’equipament 
docent. S’acorda també incloure en la resolució d’aquesta convocatòria les sol·licituds 
rebudes d’ensenyaments no emergents. El romanent s’incorporarà a la convocatòria ordi-
nària d’equipament docent. L’escreix resultant, un cop resolta la convocatòria ordinària, 
s’incorporarà a la convocatòria prevista per a equipament docent d’ensenyaments emer-
gents de l’any vinent. 

2. S’aprova la modificació de l’oferta de places de grau per al curs 2019-20.

Sessió d’1 de juliol de 2019

1. S’aprova l’informe sobre la modificació de la Normativa acadèmica de grau i màster del 
curs 2019-20. 

2. S’informa favorablement sobre la modificació de les normatives del treball final de grau 
i del treball final de màster. 

3. S’informa favorablement sobre la modificació de la Normativa d’estudis de màster.

4. S’aprova la resolució de la Convocatòria de cofinançament docent ordinari.

5. S’aprova la modificació de programes formatius.

Comissió de Política Científica i Transferència

La Comissió de Política Científica i de Transferència està copresidida pel vicerector de Re-
cerca i Planificació Científica i el vicerector d’Innovació i Transferència del Coneixement. 
En formen part un membre nat designat per la rectora, deu membres del PDI, un del PAS 
i dos estudiants. Li competeix aprovar les memòries de centres de recerca, sempre que no 
tinguin efectes econòmics; aprovar els convenis amb instituts de recerca adscrits i institu-
cions sanitàries, sempre que no tinguin efectes econòmics; aprovar les modificacions en el 
mapa de grups de la URV; convocar i resoldre ajuts a la recerca, la innovació i la transferèn-
cia; aprovar la priorització de sol·licituds de finançament de la recerca a entitats externes; 
aprovar la política i els procediments del SGQ d’R+D+I i fer-ne el seguiment; autoritzar 
les accions derivades de la protecció de la propietat intel·lectual i industrial; autoritzar les 
accions derivades d’emprenedoria; autoritzar a empreses i entitats externes la publicació 
de dades de projectes i la utilització de la imatge URV, i avaluar els informes d’activitat dels 
investigadors de la URV adscrits a centres d’R+D.

Copresidents

Dr. Francesc Díaz González

Dr. Francisco Medina Cabello
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Vicerectora

Maria Bonet Donato

PDI

Dr. Ricard Boqué Martí

Dr. Jordi Castellà Roca

Dra. Natàlia Català Torres

Dr. Juan Antonio Duro Moreno

Dr. Josep Font Capafons

Dra. Francisca Jiménez Herrera

Dr. Bernat López López

Dra. Maria Marquès Banqué

Dra. Josepa Salvadó Rovira 

Dr. Alberto Miguel Stchigel Glikman

Fins al desembre de 2018: Dra. Juana M. Tierno García, Dr. Àngel Urquizu Cavallé

Fins al maig de 2019: Dra. Begoña Muguerza Marquínez

PAS

Sr. Samuel García Mega

Fins al desembre de 2018: Sra. Noelia Valdivieso Reche

Estudiants

Vacant

Vacant

Fins al desembre de 2018: Sr. Antonio Altuna Coy, Sra. Thaïs Morata Rosillo

Consell Social

Sr. Joan Pedrerol Gallego
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ACORDS

Sessió de 10 d’octubre de 2018

1. La Comissió nomena la Dra. Francisca Jiménez Herrera directora del Departament d’In-
fermeria, secretària de la Comissió per a la sessió 5/2018, de 10 d’octubre de 2018, en 
substitució de la Dra. María Begoña Muguerza Marquínez, directora del Departament de 
Bioquímica i Biotecnologia, atesa la seva absència.

2. La Comissió aprova l’acta CPCT3/2018.

3. La Comissió aprova l’acta CPCT4/2018.

4. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en els projectes següents:

• 4.1. 2018PAT-15. “Double-picked shaft”

Autoria: Universitat Rovira i Virgili (URV): González, G.; Fargas, L.; Grau, C.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

 – 4.1.1. Assumir els drets sobre la invenció en el percentatge corresponent a 
la titularitat de la URV (100,00%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud 
de model d’utilitat per protegir els drets de propietat industrial davant l’Ofi-
cina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

 – 4.1.2. Assumir les despeses de la sol·licitud de model d’utilitat per prote-
gir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques (OEPM) en el percentatge corresponent de titularitat de la URV 
(100,00%), així com les despeses derivades d’aquest expedient.

 – 4.1.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 4.2. 2018PAT-16. “Point-of-care device for the selective detection of potassium”

Autoria:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Andrade F.J.;. Blondeau, P.; Guinovart, T.; 
Novell, M.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

 – 4.2.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

 – 4.2.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent de titularitat de la URV (100,00%).

 – 4.2.3. En cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els 
drets sobre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la 
URV (100,00%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent europea 
per protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques (OEPM).
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 – 4.2.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent europea per prote-
gir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques (OEPM) en el percentatge corresponent de titularitat de la URV 
(100,00%).

 – 4.2.5. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 4.3. 2018PAT-17. “Potentiometric sensors for the selective and direct detection 
of hydrogen peroxide”

Autoria Universitat Rovira i Virgili (URV): Andrade, F.J.; Blondeau, P.; Cánovas, R.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

 – 4.3.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

 – 4.3.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent de titularitat de la URV (100,00%).

 – 4.3.3. En cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els 
drets sobre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la 
URV (100,00%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent europea 
per protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques (OEPM).

 – 4.3.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent europea per prote-
gir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques (OEPM) en el percentatge corresponent de titularitat de la URV 
(100,00%).

 – 4.3.5. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 4.4. 2018PAT-18. “Methods for improving the cell therapy efficacy with mesen-
chymal stem cell populations”

Autoria:

 – Centro de Investigación Biomédica en Red: Vendrell, J.J.; Fernández, S.; 
Serena, C.; Zorzano, A.

 – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili: Vendrell, J.J.; Fernández, S.; Se-
rena, C.

 – Institut de Recerca Biomèdica: Zorzano, A.

 – Universitat de Barcelona: Zorzano, A.

 – Universitat Rovira i Virgili: Vendrell, J.J.

Titularitat:

 – Centro de Investigación Biomédica en Red 20,00%

 – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili 50,00%

 – Institut de Recerca Biomèdica 10,00%

 – Universitat de Barcelona 10,00%

 – Universitat Rovira i Virgili 10,00%

 – 4.4.1. Autoritzar la sol·licitud d’extensió internacional PCT de la sol·licitud 
de patent europea prioritària núm. EP17382615.7.
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 – 4.4.2. Assumir les despeses de la presentació de la sol·licitud d’exten-
sió internacional PCT de la sol·licitud de patent europea prioritària núm. 
EP17382615.7 davant l’Oficina Europea de Patents (EPO) amb els agents 
corresponents en el percentatge corresponent de titularitat de la URV 
(10,00%).

 – 4.4.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 4.5. 2018PAT-19. “Material poroso para la detección de Candida albicans, 
método de diagnóstico que lo utiliza y método de preparación del mismo”

Autoria:

 – Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red: Aznar, E

 – Instituto de Investigación Sanitaria La Fe: Tormo, M.Á.; Pemán, J.

 – Universitat Politècnica de València: Ribes, Á.; Martínez, R.; Sancenón, F.; 
Marcos, M.D.

 – Universitat Rovira i Virgili: Marsal, L.F.; Xifré, E.

 – Titularitat:

 – Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red 16,00%

 – Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 10,00%

 – Universitat Politècnica de València 64,00%

Universitat Rovira i Virgili 10,00%

 – 4.5.1. Autoritzar la sol·licitud d’extensió internacional PCT de la sol·licitud 
de patent espanyola prioritària núm. P201731069.

 – 4.5.2. Assumir les despeses de la presentació de la sol·licitud d’extensió 
internacional PCT de la sol·licitud de patent espanyola prioritària núm. 
P201731069 davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) amb 
els agents corresponents en el percentatge corresponent de titularitat de la 
URV (10,00%).

 – 4.5.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

5. La Comissió acorda, en relació amb el Programa de foment de la recerca de la URV 
2017 - Suport a Grups de Recerca Reconeguts (2017PFR-URV-B2):

• 5.1. Ampliar el pressupost total en 1.846,82 €.

• 5.2. Atès que l’expedient 2017PFR-URV-B2-93, grup de recerca URV interuni-
versitari liderat per la Dra. Misericòrdia Carles Lavila, ha estat incorporat a la 
relació de grups de recerca URV beneficiaris d’un ajut, concedir la quantia de 
1.846,82 € a l’esmentat grup de recerca.

• 5.3. Publicar aquests acords mitjançant una resolució del vicerector competent 
en la matèria.

• 5.4. Notificar aquests acords a la Dra. Misericòrdia Carles Lavila, responsable 
del grup de recerca URV interuniversitari.
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Sessió de 4 de novembre de 2018

1. La Comissió aprova l’acta CPCT5/2018.

2. La Comissió acorda, en relació amb el Programa d’ajuts per a la contractació de perso-
nal investigador predoctoral en formació 2019 (FI2019), deixar en suspens l’aprovació de 
l’ordre de prelació de les persones candidates presentades per la URV, atès que està pen-
dent de conèixer el resultat del període d’esmenes actualment obert (annex 1).

3. La Comissió acorda, en relació amb la Normativa de priorització de candidats URV dins 
el Programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació 
(FI), consultar l’organisme gestor del programa sobre la modificació de la redacció del do-
cument segons consta a continuació:

• 3.1. Valoració de la persona candidata (AL): nota mitjana de l’expedient aca-
dèmic (30%)

• 3.2. Valoració del grup de recerca URV (GR): Nivell d’ocupació i criteris de 
valoració (40%)

• 3.3. Valoració de la política científica (PC) URV (30%)

a) En cas que la persona candidata presenti una nota mitjana de l’expedient 
acadèmic, segons preveu l’apartat a), igual o superior a 9 sobre 10, se li 
assignarà la màxima puntuació en la valoració de la política científica (PC).

b) En cas contrari, la valoració de la política científica (PC) es distribuirà de la 
manera següent:

• Nota mitjana de l’expedient acadèmic (10%)

• Nombre de membres del grup de recerca amb contracte URV (10%)

 – ICREA, ERC-StG (2 punts/contracte)

 – JC, BP, MSCA-IF, RYC (1 punt/contracte)

• Valoració del grup SGR2017 o posterior10%

En cas que no estigui disponible, es farà servir la puntuació del grup de recerca obtinguda 
en l’apartat 2 d’aquesta normativa +3 punts quan el grup de recerca estigui adscrit a la URV.

4. La Comissió acorda, en relació amb el finançament URV dins el programa Martí i Fran-
quès-COFUND 2018, destinar 98.000 € del fons captació talent: ICREA, acordat en la ses-
sió del Consell de Govern de 26 d’abril de 2016, a cofinançar dues places de l’esmentada 
convocatòria corresponents als dos grups beneficiaris següents:

• 4.1. ZEPTONIC - Grupo de Plasmónica y Ultradetección, l’investigador res-
ponsable del qual és el Dr. Ramón Ángel Álvarez Puebla i en què s’integra el 
Dr. Luca Guerrini, investigador postdoctoral Ramón y Cajal.

• 4.2. NEPHOSYS - Nanoelectronic and Photonic Systems, l’investigador respon-
sable del qual és el Dr. Lluís F. Marsal Garví i en què s’integra la Dra. Beatriz 
Prieto Simón, investigadora postdoctoral Ramón y Cajal.

5. La Comissió acorda, en relació amb el Programa de foment de la recerca de la URV, 
aprovar per a l’any 2018 els criteris d’avaluació i priorització dels grups de recerca partici-
pants, segons consta a l’annex 2 per a la distribució de la dotació econòmica anual.
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6. La Comissió acorda, en relació amb la creació de la nova unitat de promoció de projectes 
internacionals,

• 6.1. Aprovar un pressupost d’aproximadament 338.000€, corresponent al ro-
manent generat en l’execució del programa Martí i Franquès postdoctoral II de 
la URV, per a la implantació de l’esmentada unitat.

• 6.2. Aprovar la distribució pressupostària següent:

• 6.3. Delegar en el vicerector de Recerca i Planificació Científica l’adaptació 
d’aquesta distribució a les necessitats de funcionament.

7. La Comissió acorda, en relació amb el Mapa de grups de recerca de la URV, notificar 
als directors de departament respectius l’existència de grups de recerca en què figura un 
investigador principal que ha causat baixa a la URV perquè valorin la continuïtat d’aquests 
grups de recerca vinculats al seu departament segons l’anterior adscripció d’aquella perso-
na, d’acord amb la relació següent, i els seus integrants actuals, segons consta a l’annex 3:

• 7.1. BIBLOS01 - Manuscrits de l’Escorial de la Biblioteca d’Antoni Agustín

 – IP: Alcina Rovira, J.F.

 – Departament: Filologia Catalana

• 7.2. DELIECIT - Desenvolupament del Lideratge i Educació en Ciència i Tec-
nologia

 – IP: Medir Mercè, M.

 – Departament: Enginyeria Química

• 7.3.HARMONIA – Musicologia

 – IP: Icart García, J.

 – Departament: Història i Història de l’Art

• 7.4.LEONARDO - Anatomia Humana

 – IP: Piera Lluch, V.

 – Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques

• 7.5.LOGOSBIS – Ciències del Treball

 – IP: Martínez Abascal, V.A.

 – Departament: Dret Públic

• 7.6.ONCOLOGY - Unitat de Recerca en Oncològica

 – IP: Borràs Balada, J.L.

 – Departament: Medicina i Cirurgia



82

• 7.7.PSICOANT - NOS-ALTRES: Grup de recerca en Psicoanàlisi i Antropologia

 – IP: Tomás Alabart, I.

 – Departament: Psicologia

 – 8. La Comissió acorda, en relació amb el finançament 2019 dels centres 
de recerca propis:

• 8.1. Autoritzar el lliurament de les quanties indicades segons el centre, les quals 
corresponen al 50% del pressupost previst per a aquesta finalitat, a compte de 
l’aprovació del pressupost URV per a l’any 2019:

 – 8.1.1. Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT): 
16.000,00 €

 – 8.1.2. Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS): 5.000,00 €

 – 8.1.3. Centre de Recerca en Antropologia Mèdica (MARC): 5.000,00 €

 – 8.1.4. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC): 
19.250,00 €

 – 8.1.5. Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública 
(CREIP): 16.050,00 €

 – 8.1.6. Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nanosistemes 
(EMaS): 25.650,00 €

• 8.2. Lliurar les quanties indicades anteriorment durant el mes de febrer de 
2019, una vegada aprovat el pressupost URV per a l’any 2019.

• 8.3. En cas que el 30 de juny de 2019 la URV no hagi acordat una nova política 
de centres / instituts de recerca propis, en l’estudi de la qual es troba actual-
ment immersa, els centres de recerca propis citats a l’acord 8.1. rebran el 50% 
restant del pressupost previst per a aquesta finalitat.

• 8.4. Autoritzar el vicerector de Recerca i Planificació Científica perquè con-
voqui els directors dels centres de recerca propis de la URV a una sessió de 
treball amb la finalitat d’exposar aquesta nova política de centres / instituts de 
recerca propis.

9. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en el projecte següent:

• 9.1. 2018PAT-20. “El Llindar”

Autoria: Universitat Rovira i Virgili (URV): Coca, J.; Sabaté, N.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)                                100,00%

 – 9.1.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for 
Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV pel 100% de la 
seva titularitat.

 – 9.1.2. Assumir en la seva totalitat les despeses de la presentació de l’obra 
davant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a 
nom de la URV.

 – 9.1.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.
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• 9.2. 2018PAT-21. “Orinal per mesurar deshidratació i altres paràmetres de salut”

Autoria: Universitat Rovira i Virgili (URV): Andrade F.J. Blanking, P.; Hoekstra, 
R.; Ferré, J.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)                                               100,00%

 – 9.2.1. Assumir els drets sobre la invenció en el percentatge corresponent a 
la titularitat de la URV (100,00%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud 
de patent per protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Es-
panyola de Patents i Marques (OEPM).

 – 9.2.2. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques 
(OEPM) en el percentatge corresponent de titularitat de la URV (100,00%).

 – 9.2.3. Ratificar les gestions i acords efectuats del Vicerectorat d’Innovació i 
Transferència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 9.3. 2018PAT-22. “Method of automatic analysis of skin conditions”

Autoria: Universitat Rovira i Virgili (URV): Baulin, V.; Werner, M.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)                                               100,00%

 – 9.3.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

 – 9.3.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent de titularitat de la URV (100,00%).

 – 9.3.3. En cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els 
drets sobre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la 
URV (100,00%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per pro-
tegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents 
i Marques (OEPM).

 – 9.3.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques 
(OEPM) en el percentatge corresponent de titularitat de la URV (100,00%).

 – 9.3.5. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 9.4. 2018PAT-23. “Solar driven absorption cycle for space heating and cooling”

Autoria: Universitat Rovira i Virgili: Vallès, M.; Bourouis, M.; Coronas, A.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili 100,00%

 – 9.4.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

 – 9.4.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent de titularitat de la URV (100,00%).

 – 9.4.3. En cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els 
drets sobre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la 
URV (100,00%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per pro-
tegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents 
i Marques (OEPM).
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 – 9.4.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques 
(OEPM) en el percentatge corresponent de titularitat de la URV (100,00%).

 – 9.4.5. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 9.5. 2018PAT-24. “Englerin A analogs for the treatment or prevention of malaria”

Autoria:

 – Fundació Institut Català d’Investigació Química: Bravo, F.; Riesgo, L.

 – Universitat Rovira i Virgili: Echavarren, A.M.

Titularitat:

 – Fundació Institut Català d’Investigació Química: 92,50%

 – Universitat Rovira i Virgili:  7,50%

 – 9.5.1. Assumir els drets sobre la invenció en el percentatge corresponent a 
la titularitat de la URV (7,50%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de 
patent per protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques (OEPM).

 – 9.5.2. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques 
(OEPM) en el percentatge corresponent de titularitat de la URV (7,50%).

 – 9.5.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat d’Innovació i 
Transferència del Coneixement sobre aquests resultats.

10. La Comissió acorda, en relació amb les activitats d’emprenedoria:

• 10.1. 2018EMP-04. “Creatsens Health, SL”. Ampliació de capital

 – 10.1.1. Emetre un informe favorable sobre la idoneïtat de l’ampliació de 
capital de l’empresa.

 – 10.1.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquesta proposta d’ampliació de capital de 
la societat Creatsens Health, S.L.

• 10.2. 2018EMP-06. “Jungle Ventures, SL”. Procés de creació

 – 10.2.1. Emetre un informe favorable sobre la idoneïtat de la creació de 
l’empresa i la participació de la URV en la companyia.

 – 10.2.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre la creació de l’empresa.

• 10.3. 2018EMP-07. “EMUND”. Reconeixement start-up URV

 – 10.3.1. Emetre un informe favorable sobre la idoneïtat del reconeixement 
com a start-up de la URV al projecte Emund.

 – 10.3.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre el reconeixement de l’empresa.
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• 10.4. 2018EMP-08. The English Workshop. Reconeixement start-up URV

 – 10.4.1. Emetre un informe favorable sobre la idoneïtat del reconeixement 
com a start-up de la URV al projecte The English Workshop.

 – 10.4.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre el reconeixement de l’empresa.

11. La Comissió acorda per unanimitat que la discussió que s’ha produït al torn obert de 
paraules sobre el procés d’avaluació dels ajuts per a la valorització del coneixement de 
l’any 2018 consti a la relació d’acords, on queda palès el desacord del Departament de 
Bioquímica i Biotecnologia amb el procediment realitzat.

Sessió de 12 i 18 de febrer de 2019

1. La Comissió aprova les actes CPCT6/2018 i CPCT7/2018. 

2. La Comissió acorda el calendari de la CPCT 1r semestre 2019 (annex 1).

3. La Comissió acorda, en relació amb el Reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la 
innovació de la URV:

• 3.1. Continuar el desenvolupament dels documents següents:

 – Reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la innovació de la URV, una 
vegada valorats els comentaris aportats per:

• Comitè Ètic d’Investigació amb Medicaments de l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Vigili (CEIm IISPV)

• Comitè Ètic d’Experimentació Animal de la Universitat Rovira i Virgili 
(CEEA URV)

 – Mapa de processos i diagrama de flux aplicable en l’avaluació dels aspec-
tes ètics.

 – Qüestionari d’autoavaluació sobre els aspectes ètics.

• 3.2. Aplicar aquest reglament, així com les normes i documents de desenvolu-
pament adients, a tots els projectes d’R+D+I que es duguin a terme a la URV.

• 3.3. Convocar una propera reunió conjunta de la comissió de treball i l’equip 
tècnic de suport.

4. La Comissió acorda, en relació amb el Programa d’incorporació i/o estabilització del per-
sonal investigador dels programes ICREA, ERC, Ramón y Cajal i Beatriz Galindo a la URV:

• 4.1. Emetre un informe favorable (annexos 2 i 3)

• 4.2. Presentar la iniciativa al Consell de Govern perquè ho valori i ho aprovi, 
si escau.

5. La Comissió acorda, en relació amb el Programa de reconeixement de l’activitat de re-
cerca i transferència del personal docent i investigador de la URV:

• 5.1. Aprovar la iniciativa, segons consta a l’annex 060101, en la seva primera 
fase sense compromís de calendari.
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• 5.2. Presentar la iniciativa, segons consta a l’annex 060101, al Consell de Go-
vern perquè n’estigui informat. 

• 5.3. Enviar els documents relacionats amb la iniciativa (annexos 4 i 5) als di-
rectors de departament i als degans de centre perquè en tinguin coneixement.

6. La Comissió acorda, en relació amb el Programa d’investigador actiu, analitzar la versa-
tilitat de l’execució i la flexibilitat de la gestió.

7. La Comissió acorda, en relació amb la modificació de la normativa de beques de pro-
jecte d’R+D+I de la URV:

• 7.1. Emetre un informe favorable (annex 6).

• 7.2. Presentar la modificació al Consell de Govern perquè la valori i l’aprovi, 
si escau.

8. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts per a la preparació de projectes internaci-
onals a la URV (EXIT), aprovar-ne l’aplicació per a l’any 2019 d’acord amb l’objectiu i el 
procediment següents:

• 8.1. L’objectiu principal és aconseguir més projectes internacionals coordinats.

• 8.2. La Unitat de Suport a Projectes Internacionals de RDI gestionarà un pres-
supost de 60.000 € que destinarà, en part, a la preparació de propostes de 
projecte “viables” (suport administratiu des de la UDR), de manera que no hi 
haurà una convocatòria sinó una valoració interna de la viabilitat del projecte.

9. La Comissió acorda, en relació amb la convocatòria 2019 dels ajuts per publicar articles 
científics en accés obert (OPEN):

• 9.1. Aprovar les bases de la convocatòria, d’acord amb l’annex 7, excepte el 
punt 2.3., que queda redactat de la manera següent:

“El sol·licitant de l’ajut i la resta d’autors URV han de respectar les obligacions 
següents:

a) Disposar del codi d’identificació ORCID ID vinculat a la URV.

b) Fer constar la seva filiació URV en l’article d’acord amb el document “Di-
rectrius per a la signatura i filiació institucional - Universitat Rovira i Virgi-
li”, aprovat en la sessió de la Comissió de Política Científica i Transferència 
de 13 de desembre de 2017.

c) Dipositar l’article al repositori institucional de la URV.

• 9.2. Aprovar el formulari de sol·licitud, d’acord amb l’annex 8 i la modificació 
indicada en el punt 9.1.

• 9.3. Aprovar el document d’acceptació, d’acord amb l’annex 9 i la modificació 
indicada en el punt 9.1.

10. La Comissió acorda, en relació amb la convocatòria 2019 dels premis per incentivar 
la captació de finançament aliè a la URV per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació (CAPDOC):

• 10.1. Aprovar les bases de la convocatòria, d’acord amb l’annex 10.

• 10.2. Aprovar el formulari de sol·licitud, d’acord amb l’annex 11.
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11. La Comissió acorda, en relació amb la convocatòria 2019 dels ajuts a futurs investigadors 
(AFI), aprovar les bases de la convocatòria, d’acord amb l’annex 12.

12. La Comissió acorda, en relació amb la convocatòria 2019-2020 dels ajuts de matrícula 
per als estudiants de doctorat en règim de cotutela (MEDEC), aprovar les bases de la con-
vocatòria, d’acord amb l’annex 13.

13. La Comissió acorda, en relació amb els candidats URV a la convocatòria d’ajuts per a 
la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI2019, ratificar la relació 
prioritzada presentada (annex 14).

14. La Comissió acorda, en relació amb el Mapa de grups de recerca de la URV, donar de 
baixa els grups de recerca següents, atès que l’IP no és membre de la URV a dia d’avui:

• Manuscrits de l’Escorial de la Biblioteca d’Antoni Agustín

 – Codi: BIBLOS01

 – IP: Alcina Rovira, J.F.

• Anatomia Humana

 – Codi: LEONARDO

 – IP: Piera Lluch, V.

• Ciències del Treball

 – Codi: LOGOSBIS

 – IP: Martínez Abascal, V.A.

• NOS-ALTRES: Grup de Recerca en Psicoanàlisi i Antropologia

 – Codi: PSICOANT

 – IP: Tomás Alabart, I.

15. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en el projecte següent:

• 15.1. 2019PAT-01. “Method for the preparation of a partially hydrogenated 
polyacene and an intermediate thereof”

Autoria:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Echavarren, Antonio M.

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): Echavarren, Antonio M.; Dorel, 
Ruth; McGonigal, Paul R.

Titularitat:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV) 7,50%

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) 92,50%
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 – 15.1.1. Que la URV es faci càrrec de la part proporcional a la seva titulari-
tat per les despeses de gestió corresponents a la presentació de la sol·licitud 
d’entrada en fase nacional als EUA davant de l’Oficina Americana Patents 
amb els agents corresponents.

 – 15.1.2. Que la URV ratifiqui les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació 
i Transferència del Coneixement sobre aquest expedient.

• 15.2. 2019PAT-02. “Quantification of fiber collection speed”

Autoria:

 – Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): Rosell, J.; Cabot, A.

 – Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC): Cabot, A.; Liashenko, I.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Rosell, J.; Liashenko, I.

Titularitat:

 – Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)                               16,50%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV)                                                                     83,50%

 – 15.2.1. Assumir els drets sobre la invenció en el percentatge corresponent 
a la titularitat de la URV (83,50%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud 
de patent per protegir els drets de propietat industrial davant l’oficina de 
patents corresponent.

 – 15.2.2. Assumir la totalitat de les despeses de la sol·licitud de patent per pro-
tegir els drets de propietat industrial davant l’oficina de patents corresponent.

 – 15.2.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 15.3. 2019PAT-03. “SERVIN: Platform for the recruitment and pre-selection of 
employees for the service sector”

Autoria: Universitat Rovira i Virgili (URV): Tous, J.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV) 100,00%

 – 15.3.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for 
Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV pel 100% de la 
seva titularitat.

 – 15.3.2. Assumir en la seva totalitat les despeses de la presentació de l’obra 
davant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a 
nom de la URV.

 – 15.3.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 15.4. 2019PAT-04. ENTREVISTO: Platform for selection of employees for the 
service sector

Autoria:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Tous, J.
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Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV) 100,00%

 – 15.4.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for 
Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV pel 100% de la 
seva titularitat.

 – 15.4.2. Assumir en la seva totalitat les despeses de la presentació de l’obra 
davant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a 
nom de la URV.

 – 15.4.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 15.5. 2019PAT-05. Group Psychosocial Rapport

Autoria: Universitat Rovira i Virgili (URV): Tous, J.; Espinoza, I.; Bonasa, P.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV) 100,00%

 – 15.5.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for 
Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV pel 100% de la 
seva titularitat.

 – 15.5.2. Assumir en la seva totalitat les despeses de la presentació de l’obra 
davant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a 
nom de la URV.

 – 15.5.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 15.6. 2019PAT-06. HORECAABS

Autoria: Universitat Rovira i Virgili (URV): Tous, J.; Lorenzo, U.; Merma, C.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV) 100,00%

 – 15.6.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for 
Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV pel 100% de la 
seva titularitat.

 – 15.6.2. Assumir en la seva totalitat les despeses de la presentació de l’obra 
davant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a 
nom de la URV.

 – 15.6.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat d’Innovació 
i Transferència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 15.7. 2019PAT-07. Personality Rapport

Autoria:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Tous, J.; Morales, F.; Vigil, A.; Lorenzo, U.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV) 100,00%

 – 15.7.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for 
Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV pel 100% de la 
seva titularitat.
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 – 15.7.2. Assumir en la seva totalitat les despeses de la presentació de l’obra 
davant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a 
nom de la URV.

 – 15.7.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

• 15.8. 2019PAT-08. PBPK model for Prenatal Exposure to Xenobiotics

Autoria:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Schuhmacher, M.; Kumar, V.; Prasad 
Sharma, R.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV) 100,00%

 – 15.8.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for 
Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV pel 100% de la 
seva titularitat.

 – 15.8.2. Assumir en la seva totalitat les despeses de la presentació de l’obra 
davant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a 
nom de la URV.

 – 15.8.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

16. La Comissió, en relació amb les activitats d’emprenedoria, acorda:

• 16.1. 2019EMP-01. Green Smart Data, SL. Dissolució de l’empresa.

 – 16.1.1. Emetre un informe favorable sobre el cessament, la liquidació i la 
posterior dissolució de l’empresa, així com de la reversió de la tecnologia 
a la URV.

 – 16.1.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre la liquidació de l’empresa i la reversió de la 
tecnologia de la societat.

17. La Comissió acorda, en relació amb la convocatòria 2019 dels ajuts per a la valorització 
del coneixement (R2B):

• 17.1. Aprovar la proposta de modificació de les bases de la convocatòria, segons 
consta a l’annex 15.

• 17.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transferència 
del Coneixement sobre aquesta convocatòria d’ajuts.

Sessió d’11 i 23 d’abril de 2019

1. La Comissió aprova l’acta CPCT1/2019.

2. La Comissió acorda, en relació amb el canvi d’adscripció de personal de suport a la 
recerca, tractar aquest punt en la propera sessió.
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3. La Comissió acorda, en relació amb el programa Martí i Franquès 2019 en la modalitat 
predoctoral:

• 3.1. Aprovar la distribució de les places 2019 finançades per fons procedents 
de romanents URV de la Fundació Catalunya-La Pedrera (FCLP) i de l’Institut 
de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) entre els grups de recerca 
URV que han estat reconeguts per la Generalitat dins l’edició SGR2017, se-
gons els criteris de valoració dels grups de recerca establerts al procediment 
de priorització del personal investigador en formació adaptat als criteris de la 
convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions 
hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR), 
apartat 2, nivell d’ocupació PIF en el grup de recerca (acord de la Comissió de 
Política Científica i de Transferència de data 22 de novembre de 2017).

• 3.2. Aplicar un factor corrector de 0,5 punts al nivell d’ocupació PIF dels grups 
de recerca que obtinguin una plaça 2019 i següents finançada per fons pro-
cedents de l’Institut de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) en les 
edicions d’aquest programa.

4. La Comissió acorda, en relació amb el Mapa de grups de recerca de la URV, donar de 
baixa els grups de recerca següents, atès que l’IP no és membre de la URV a dia d’avui:

• Musicologia

 – Codi: HARMONIA

 – IP: Icart García, J.

5. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en el projecte següent:

• 5.1. 2019PAT-09. Strategies for reading comprehension

 – Amistad, S.L.: Zareba, M.

 – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): Curell, H.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Gutiérrez-Colón, M.; Torres, E.

Titularitat:

 – Amistad,S.L 20,00%

 – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 25,00%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 55,00%

 – 5.1.1. Ratificar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for 
Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV per la part pro-
porcional (55,00%) de la seva titularitat.

 – 5.1.2. Assumir en la part proporcional (55,00%) a la seva titularitat les des-
peses de la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for Intellectu-
al Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV.

 – 5.1.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.
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• 5.2. 2019PAT-10. RetiRisk-Calc: una calculadora online de risc de retinopatia 
diabètica

Autoria:

 – Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR): Romero, P.; Navarro, R.; 
Baget, M.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Valls, A.; Moreno, A.; Saleh, E.; Ruiz, M.

Titularitat:

 – Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR): 50,00%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 50,00%

 – 5.2.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for 
Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV per la part pro-
porcional (50,00%) de la seva titularitat.

 – 5.2.2. Assumir en la part proporcional (50,00%) a la seva titularitat les des-
peses de la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for Intellectu-
al Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV.

 – 5.2.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests resultats.

6. La Comissió, en relació amb les activitats d’emprenedoria, acorda:

• 6.1. 2019EMP-02. “Creatsens Health, SL”. Ampliació de capital:

 – 6.1.1. Emetre un informe favorable sobre la idoneïtat de l’ampliació de 
capital que figura a l’annex 070101.

 – 6.1.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre l’ampliació de capital de l’empresa.

• 6.2. 2019EMP-04. “UP2SMART INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTI-
ONS, SL”. Creació d’empresa: 

 – 6.2.2. Emetre un informe favorable sobre la idoneïtat de la creació de l’em-
presa i la participació de la URV segons figura a l’annex 070301.

Sessió de 5 de juny de 2019

1. La Comissió nomena la Dra. Maria Marquès Banqué, directora del Departament de Dret

Públic, secretària de la Comissió en substitució de la Dra. María Begoña Muguerza Mar-
quínez,

directora del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, atesa la seva vacant.

2. La Comissió aprova l’acta CPCT2/2019.
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3. La Comissió acorda, en relació amb el programa Martí i Franquès 2019 en la seva mo-
dalitat predoctoral:

• 3.1. Aprovar les condicions de distribució de les places 2019 finançades per 
fons procedents de romanents URV, de la Fundació Catalunya-La Pedrera 
(FCLP) i de l’Institut de Recerca enTecnologies Agroalimentàries (IRTA) en els 
termes següents:

 – 3.1.1. Els ajuts es distribueixen entre els grups de recerca reconeguts de la 
Generalitat de Catalunya (2017SGR) de la URV.

 – 3.1.2. Cada grup de recerca només pot tenir un ajut en aquesta modalitat.

 – 3.1.3. Els grups beneficiaris dels ajuts han de complir els requisits següents:

• Tenir un projecte de recerca actiu en el moment d’incorporar la persona 
beneficiària.

• El director/a de tesi de la persona beneficiària ha d’estar vinculat al 
projecte de recerca en què s’emmarca la tesi.

• El director/a de tesi ha d’estar vinculat estatutàriament o contractual-
ment amb la URV.

• El director/a de tesi ha de ser membre d’un SGR-de la URV.

 – 3.1.4. Els ajuts distribuïts en aquesta modalitat els han d’aprovar el Consell 
de Govern i el Consell Social i s’han d’incloure en la convocatòria general 
del programa Martí i Franquès prevista per al 20 de juny.

 – 3.1.5. Cada grup ha d’emplenar una expressió d’interès, que ha d’incloure 
les dades bàsiques per a l’oferta de la plaça:

• Director/a

• Codirector/a (si s’escau)

• Programa de doctorat al qual s’ha de matricular la persona beneficiària

• Línia de recerca

• Projecte de recerca on s’emmarcarà la tesi

• Proposta de títol de tesi

• Breu memòria científica

• Aspectes ètics

 – 3.1.6. Si, una vegada convocada la plaça, no es cobreix, el grup la conser-
va i es pot tornar a convocar en període de resultes. Si tampoc es cobreix 
en resultes, es perd l’ajut.

• 3.2. Suggerir que les comissions de selecció de cada plaça valorin com a mèrit 
la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata 
segons el mètode de càlcul establert a la normativa vigent dels ajuts per a la 
contractació de personal investigador novell (FI) de la Generalitat de Catalunya.
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4. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en el projecte següent:

• 4.1. 1998PAT-01 – Método para la delegación de datos estadísticos de forma 
segura

Autoria:

 – Universitat de Barcelona (UB)

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Domingo, J.

Titularitat:

 – Universitat de Barcelona (UAB): 50,00%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 50,00%

 – 4.1.1. Autoritzar l’abandonament de la protecció d’aquest expedient.

 – 4.1.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquest expedient.

• 4.2. 1998PAT-02. Composición para el entrecruzamiento de resinas epoxi

Autoria.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Cádiz, V.; Galià, T.; Mantecón, A.; Reina, 
J.; Ronda, J.; Serra, À.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

 – 4.2.1. Autoritzar l’abandonament de la protecció d’aquest expedient.

 – 4.2.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquest expedient.

• 4.3. 2014PAT-02. Silicon particles targeting tumour cells

Autoria:

 – Centre Tecnològic de Química de Catalunya (CTQC): Álvarez Puebla, R.A.

 – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): Fenollosa, R.; Mes-
seguer, F.J.; Rodríguez,

 – Hospital Universitario de Madrid-Torrelodones (HUMT): García, E.

 – Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): Álvarez Puebla, 
R.A.

 – Medcomtech, S.A.: Villanueva, C.; Rivera, P.

 – Philipps Universität Marburg: Yu, X.; Carregal, S.; Parak, W.J.

 – Universidad de Vigo (UVigo): Álvarez, R.; Álvarez, S.; Rodríguez de Lera, Á.

 – Universitat Politècnica de València (UPV): Fenollosa, R.; Messeguer, F.J.; 
Rodríguez, I.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Álvarez Puebla, R.A.
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Titularitat:

 – Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC): 5,50%

 – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): 18,00%

 – Hospital Universitario de Madrid-Torrelodones (HUMT): 5,00%

 – Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICRE 11,00%

 – Medcomtech, S.A.: 10,00%

 – Philipps Universität Marburg 17,50%

 – Universidad de Vigo (UVigo): 17,50%

 – Universitat Politècnica de València (UPV): 10,00%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 5,50%

 – 4.3.1. Autoritzar l’abandonament de la protecció d’aquest expedient.

 – 4.3.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquests expedients.

• 4.4. 2016PAT-02 – 2017PAT-05. “A computer implemented method of generation 
of statistically uncorrelated molecule’s conformations and computer programs”

Autoria:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Guo, Yachong; Baulin, Vladimir

Titularitat:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

 – 4.4.1. Autoritzar l’abandonament de la protecció d’aquests expedients.

 – 4.4.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquest expedient.

5. La Comissió, en relació amb les activitats d’emprenedoria i l’expedient 2019EMP-05 - 
“iMicroQ, SL” - Ampliació de capital, acorda:

• 5.1. Emetre un informe favorable sobre la idoneïtat de l’ampliació de capital.

• 5.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transferència 
del Coneixement sobre l’ampliació de capital de l’empresa.
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Comissió de Recursos Humans

La Comissió de Recursos Humans està copresidida per la vicerectora de Personal i el vice-
rector de Programació Acadèmica i Docència. En formen part la gerenta, deu membres del 
PDI, dos del PAS i dos estudiants. Li competeix aprovar els permisos de més de tres mesos, 
els períodes sabàtics, la concessió de venia docendi, les propostes de professorat visitant i 
les comissions de servei del PDI; aprovar les renovacions de professorat; aprovar els canvis 
d’adscripció del PDI; aplicar el dimensionament de coordinador o coordinadora de màster 
i programes de doctorat; prioritzar les sol·licituds de promoció del professorat; aprovar les 
sol·licituds de càtedres d’excel·lència (modalitat B); aprovar les convocatòries de resultes 
del PDI; aprovar la creació, modificació i supressió de fitxes d’unitat; aprovar la creació, 
modificació i supressió de descripcions de llocs de treball del PAS; proposar les modifica-
cions de plantilla i la Relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis al 
Consell Social, i aprovar les convocatòries de PAS i les modificacions que hi pugui haver.

Copresidents

Dra. Ercilia García Álvarez

Dr. Domènec Puig Valls

Gerenta

Sra. Eva Borràs Balcells

Professorat

Dr. Jordi Castellà Roca

Dr. Josep Font Capafonts

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Dra. M. Francisca Jiménez Herrera

Dr. Bernat López López

Dra. Maria Marquès Banqué

Dr. Emilio Mayayo Artal

Dr. Òscar Pàmies Ollé

Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo

Dra. Josepa Salvadó Rovira

Fins al desembre de 2018: Dr. Jesús Jorge Brezmes Llecha, Dr. José Carlos Suárez Fernández, Dr. Àngel Urquizu 
Cavallé, Dr. Joan Manel Vallès Rasquera, Dr. Francesc Vidal Marsal

Fins al maig de 2019: Dra. Begoña Muguerza Marquínez

Fins al juny de 2019: Dr. Jordi Sardà Pons, José Ignacio Muro Morales
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PAS

Sr. Samuel García Mega

Sr. Pablo Montero Moran

Fins al desembre de 2018: Sr. Joel Fernández García, Sra. Esther Puig Vila

Estudiants

Vacant

Vacant

Fins al desembre de 2018: Sr. Allisson Barros de Souza, Sra. Anna Prim Amador

ACORDS

Sessió de 8 d’octubre de 2018

1. S’acorda aprovar comissions de servei. 

2. S’acorda aprovar les sol·licituds i els informes de períodes sabàtics.

3. S’acorda aprovar les estades de professorat visitant. 

4. S’acorda aprovar la venia docendi.

5. S’acorda aprovar les sol·licituds de permisos.

6. S’acorda aprovar la convocatòria de resultes del programa Martí i Franquès modalitat 
predoctoral.

7. S’acorda aprovar modificacions de places PAS. 

8. S’acorda aprovar convocatòries de places PAS. 

9. S’informa de places atorgades. 

Sessió de 6 de novembre de 2018

S’acorda aprovar una esmena de la relació de places de la convocatòria de contractes de 
personal investigador en formació (PIPF). 
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Sessió de 10 de desembre de 2018

1. S’acorda aprovar la priorització de candidats a la promoció TU/CEU a CU 2018.

2. S’acorda aprovar les comissions de Servei. 

3. S’acorda aprobar els informes de períodes sabàtics. 

4. S’acorda aprobar les sol·licituds de permisos 5. S’acorda aprovar la venia docendi. 

6. S’acorda aprobar les estades de professorat visitant. 

7. S’acorda aprovar les modificacions de places de PAS. 

8. S’acorda aprovar les modificacions als tribunals de les convocatòries de places de PAS.

9. S’acorda aprovar l’adequació de l’organigrama general dels òrgans de govern. 

10. S’informa de places atorgades.

Sessió de 4 de març de 2019

1. S’acorda nomenar secretari de la comissió el Sr. Pablo Montero Morán.

2. S’acorda aprobar els informes de períodes sabàtics. 

3. S’acorda aprovar els canvis d’adscripció de centre, de personal docent i investigador.

4. S’acorda aprovar la venia docendi.

5. S’acorda aprovar les sol·licituds d’estades de recerca del personal investigador. 

6. S’acorda aprovar les modificacions de places PAS.

7. S’informa d’un error material en la RLT-2018 del PAS.

Sessió de 12 d’abril de 2019

10. S’acorda aprovar l’aplicació de dimensionament de coordinadors de màster i programes 
de doctorat curs 2019-20. 

11. S’acorda aprovar les renovacions de les comissions de serveis curs 2019-20. 

12. S’acorda aprovar la proposta de Càtedra d’Excel·lència (DAFITS). 

13. S’acorda aprovar períodes sabàtics. 

14. S’acorda aprovar les sol·licituds de venia docendi. 

15. S’acorda aprovar les sol·licituds de professorat visitant. 

16. S’acorda aprovar les sol·licituds d’investigadors vinculats. 

17. S’acorda aprovar les sol·licituds d’estades de recerca del personal investigador. 

18. S’acorda aprovar les sol·licituds de renovacions del personal investigador predoctoral 
en formació per al curs 2019-20. 

19. S’acorda proposar les modificacions de plantilla del PAS al Consell Social. 
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Sessió de 6 de juny de 2019

1. S’acorda aprovar les pròrrogues i noves contractacions de professorat visitant no acreditat 
per AQU Catalunya, que consten en l’annex que s’adjunta, amb les especificacions següents:

• Laia Pie Dols: prorrogar el contracte pel primer quadrimestre del curs acadèmic 
2019-20.

• Alejandro Pérez Laborda: prorrogar el contracte per al curs acadèmic 2019-2020.

• Marta Montagut Calvo: nomenament com agregada interina.

Queden pendents de resolució per a la propera Comissió delegada de Recursos Humans:

• Maria Rosa Isern Salvat

• Josep Barceló Prats

• Marina Rodríguez Beas

2. S’acorda demanar motivació a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia sobre 
la denegació a la sol·licitud de canvi d’adscripció de centre de la professora Maria del Mar 
Gutiérrez-Colon Plana.

3. S’acorda aprovar les sol·licituds de professorat visitant.

4. S’acorda aprovar els períodes sabàtics.

5. S’acorda aprovar els permisos.

6. S’acorda aprovar les sol·licituds de venia docendi.

7. S’acorda aprovar les sol·licituds d’investigadors vinculats.

8. S’acorda aprovar les sol·licituds d’estades de recerca del personal investigador. 

9. S’acorda proposar les modificacions de plantilla del PAS al Consell Social. 

Sessió de 3 de juliol de 2019

1. S’acorda aprovar les renovació del PDI laboral temporal per al curs 2019-20. 

2. S’acorda prorrogar al primer quadrimestre del curs 2019-20 la relació contractual com a 
professora visitant de la Sra. Maria Rosa Isern Salvat, en espera de la resolució d’acreditació 
d’AQU. En el supòsit que l’acreditació sigui favorable, la relació contractual tindrà conti-
nuïtat; en el supòsit que no s’acrediti, finalitzarà la seva relació contractual quan s’acabi el 
primer quadrimestre. 

3. S’aprova que a partir del curs 2019-20 el professorat PI-SECTI, que figura en un annex, 
passi a una relació contractual com a professors visitants.  

4. S’acorda aprovar els períodes sabàtics.

5. S’acorda aprovar els permisos. 

6. S’acorda aprovar els canvis d’adscripció de centre.

7. S’acorda aprovar les sol·licituds de venia docendi.
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8. S’acorda aprovar la modificació del nombre de places aprovades per Consell de Govern 
de la convocatòria de places predoctorals del programa Martí i Franquès. 

9. S’acorda proposar convocatòries de places del PAS.

10. S’informa de places atorgades.

Sessió de 4 de juliol de 2019

1. La Comissió nomena el Dr. Jordi Castellà Roca, director del Departament d’Enginyeria 
Informàtica i Matemàtiques, secretari de la Comissió per a la sessió 4/2019, de 4 de juliol 
de 2019, en substitució de la Dra. Maria Marquès Banqué, directora del Departament de 
Dret Públic, atesa la seva absència.

2. La Comissió aprova l’acta CPCT3/2019.

3. La Comissió acorda, en relació amb la Normativa de priorització de candidats URV dins el 
programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI):

• 3.1. Modificar la redacció de l’apartat 3 en els termes següents, una vegada es 
té el vistiplau de l’organisme gestor del programa:

 – “La puntuació de la política científica (30%) és el resultat de la suma de la 
puntuació dels indicadors següents:

a) En cas que la persona candidata presenti una nota mitjana de l’expedient 
acadèmic, segons preveu l’apartat 1, igual o superior a 9 sobre 10, se li 
assignarà la màxima puntuació en la valoració de la política científica (PC).

b) En cas contrari, es distribuirà de la manera següent:

• Nota mitjana de l’expedient acadèmic: 10%

• Nombre de membres del grup de recerca amb contracte URV: 10%

 – ICREA, ERC-StG (2 punts/contracte)

 – JC, BP, MSCA-IF, RYC (1 punt/contracte)

• Valoració del grup SGR2017 o posterior: 10%

En cas que no estigui disponible, es farà servir la puntuació del grup de recerca obtinguda en 
l’apartat 2 d’aquesta normativa +3 punts quan el grup de recerca estigui adscrit a la URV.”

• 3.2. Modificar la redacció de l’apartat 2 en els termes següents, atesa l’afectació 
que la posada en marxa dels ajuts per a la formació d’investigadors adreçada a 
grups de recerca URV reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR) dins el 
programa Martí i Franquès, modalitat predoctoral (2019MF-Predoctoral-SGR i 
següents) sobre la priorització de candidats URV dinsel programa d’ajuts per a 
la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI):

“PIF VIGENT

El nombre de PIF VIGENT (PIFV) són els beneficiaris/àries d’un ajut FI, un ajut Martí i Fran-
quès de grup reconegut i un ajut Martí Franquès-IRTA vigent que no han defensat la tesi a 
data de la publicació de la convocatòria FI.
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POTENCIAL HUMÀ

Membre d’un SGR, doctor i investigador actiu vinculat estatutàriament o contractualment 
a la URV a data de publicació de la convocatòria FI.

POTENCIAL DE PROJECTES D’R+D

PROJECTE d’R+D competitiu nacional i internacional vigent a data de la publicació de la 
convocatòria FI (Data: 31/07/Any).

POTENCIAL ECONÒMIC

Finançament rebut a través de projectes d’R+D competitius i no competitius (projectes de 
recerca i contractes de transferència de coneixements i tecnologia) vigents a data de la 
publicació de la convocatòria FI (Data: 31/07/Any. Cal incloure els projectes del Pla estatal 
que es troben en situació de proposta de resolució definitiva).

NOMBRE DE TESIS DOCTORALS

Nombre de tesis doctorals dirigides pel grup de recerca amb el rol de director/a durant els 
darrers cinc anys a data de la publicació de la convocatòria FI.

QUALITAT DE LA RECERCA

Deu publicacions amb la puntuació més alta durant els darrers cinc anys tancats a data de 
la publicació de la convocatòria FI (Data: 31/07/Any).”

4. La Comissió acorda, en relació amb el programa Martí i Franquès 2019 en la modalitat

predoctoral que rep finançament de l’Institut de Recerca en Tecnologies

Agroalimentàries (IRTA), que la plaça assignada a un investigador URV que no és mem-
bre d’un grup de recerca reconegut de la Generalitat de Catalunya (2017SGR) de la URV 
sigui convocada en la segona edició del programa (convocatòria de resultes), sempre que 
aquesta persona compleixi les condicions establertes per a tots els codirectors/res de tesi: 
pertinença de l’investigador/a URV a un grup de recerca reconegut de la Generalitat de 
Catalunya (2017SGR) de la URV.

5. La Comissió acorda, en relació amb el Reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la 
innovació de la URV, elevar el document que figura com a annex 050102, una vegada 
hagi rebut l’informe favorable del Gabinet Jurídic, al Consell de Govern perquè el valori i 
l’aprovi, si escau.

6. La Comissió acorda, en relació amb la taula de correspondències entre actuacions 
d’R+D+I i UAA:

• 6.1. Proposar la valoració de l’actuació Proyectos de investigación Clínica en 
Cardiología Dr. Pedro Zarco, de la Sociedad Española de Cardiología, d’acord 
amb el barem que s’especifica en funció del grau de participació:

 – IP: 1,00 UAA

 – Participació: 0,75 UAA
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• 6.2. Desestimar la valoració de l’actuació Pilot Project Girls 4 STEM in Eu-
rope, de la European Commission. Directorate-General for Communications 
Networks, Content and Technology, atès que la finalitat no és finançar una 
activitat d’R+D+I, que és l’àmbit de competències d’aquesta Comissió, i re-
comanar-ne la valoració a la comissió delegada del Consell de Govern com-
petent en la matèria (promoció dels ensenyaments universitaris URV entre els 
estudiants d’educació secundària).

• 6.3. Aprovar la taula de correspondències entre actuacions d’R+D+I i UAA que 
figura com a annex 060103.

7. La Comissió acorda, en relació amb els centres de recerca propis i el finançament de 
l’any 2019:

• 7.1. Autoritzar, atès que es compleix la circumstància descrita a l’acord 8.3 de la 
CPCT6/2018, de 4 de desembre de 2018, el lliurament de les quanties indicades 
a continuació segons centre corresponents al 50% restant del pressupost 2019 
previst per a aquesta finalitat:

 – Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 16.000,00 €

 – Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS) 5.000,00 €

 – Centre de Recerca en Antropologia Mèdica (MARC) 5.000,00 €

 – Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC)    
19.250,00 €

 – Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP)  
16.050,00 €

 – Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nanosistemes (EMaS) 
25.650,00 €

• 7.2. Fer públic aquest acord a les parts interessades i els serveis centrals de la 
Universitat per al seu coneixement i efectes.

8. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en el projecte següent:

• 8.1. 2013PAT-01 – Sensor óptico, sistema y procedimiento para detectar la 
presencia de hielo en superficies Autoria: Universitat Rovira i Virgili (URV): : 
Díaz, F.; Ródenas, A.; Traveria, M.; Martínez, J.

Titularitat:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

 – 8.1.1. Autoritzar la llicència de la patent ES201330658 a la Fundació Eurecat.

 – 8.1.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Trans-
ferència del Coneixement sobre el contracte de llicència d’explotació 
d’aquest expedient.

• 8.2. 2016PAT-12. Membrana asimétrica de polisulfona secuestrante de CO2 de 
la atmósfera, procedimiento para su obtención y sistema de absorción de CO2 
que utiliza dicha membrana.
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Autoria:

 – Centre Tecnològic de la Química de Catalunya: Tylkowski, B.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Garcia, R.; Nogalska, A.

Titularitat:

 – Centre Tecnològic de la Química de Catalunya: 46,40%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 53,60%

 – 8.2.1. Autoritzar la llicència de la patent ES201631648 a la Fundació Eu-
recat.

 – 8.2.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Trans-
ferència del Coneixement sobre el contracte de llicència d’explotació 
d’aquest expedient.

• 8.3. 2018PAT-04. MyAdChoices – Transparency and Control over Online Ad-
vertising.

Autoria:

 – Institut National de Recherche en Infomatique et en Automatique (INRIA): 
Prasad, J.; Castelluccia, C. 

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Parra, J.

Titularitat:

 – Institut National de Recherche en Infomatique et en Automatique (INRIA): 
66,66%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 33,34%

 – 8.3.1. Autoritzar la modificació del dipòsit a l’Oficina de Propietat Intel-
lectual de Benelux (BOIP) via i-DEPOT, en nom de la URV i de l’INRIA 
segons els percentatges de titularitat corresponents.

 – 8.3.2. Assumir en nom de la URV les despeses que s’ocasionin per les gesti-
ons que es realitzin per la modificació del dipòsit del programa a l’Oficina 
de Propietat Intel·lectual de Benelux (BOIP) via i-DEPOT

 – 8.3.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquest expedient.

• 8.4. 2018PAT-05. MyTrackingChoices – Fine-Grained Control over Tracking

Autoria:

 – Institut National de Recherche en Infomatique et en Automatique (INRIA): 
Prasad, J.; Castelluccia, C.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Parra, J.
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Titularitat:

 – Institut National de Recherche en Infomatique et en Automatique (INRIA): 
66,66%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 33,34%

 – 8.4.1. Autoritzar la modificació del dipòsit a l’Oficina de Propietat Intel-
lectual de Benelux (BOIP) via i-DEPOT, en nom de la URV i de l’INRIA 
segons els corresponents percentatges de titularitat.

 – 8.4.2. Assumir en nom de la URV les despeses que s’ocasionin per les gesti-
ons que es realitzin per la modificació del dipòsit del programa a l’Oficina 
de Propietat Intel·lectual de Benelux (BOIP) via i-DEPOT

 – 8.4.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat d’Innovació i 
Transferència del Coneixement sobre aquest expedient.

• 8.5. 2018PAT-16 – Point-of-care device for the selective detection of potassium

Autoria:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Andrade, F.J.; Blondeau, P.; Guinovart, T.; 
Novell, M.

Titularitat:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

 – 8.5.1. Autoritzar la llicència de la patent EP18382582.7 a Creatsens He-
alth, SL.

 – 8.5.2. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Trans-
ferència del Coneixement sobre el contracte de llicència d’explotació 
d’aquest expedient.

• 8.6. 2018PAT-22 – Method of automatic analysis of skin conditions

Autoria:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Baulin, V.; Werner, M.; Orlowska, A.

Titularitat:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

 – 8.6.1. Autoritzar la sol·licitud de patent davant l’Oficina Espanyola de Pa-
tents i Marques.

 – 8.6.2. Assumir en nom de la URV les despeses per la redacció i presenta-
ció de la sol·licitud de patent, així com de les despeses derivades d’aquest 
expedient.

 – 8.6.3. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat d’Innovació i Transfe-
rència del Coneixement sobre aquest expedient

• 8.7. 2019PAT-11 – Reagents for the polyfluoroethylthiolation reaction
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Autoria:

 – Centre Tecnològic de la Química de Catalunya: Castillón, S.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Castillón, S.; Mestre, J.; Boutureira, O.; 
Bernús, M.

Titularitat:

 – Centre Tecnològic de la Química de Catalunya: 5,00%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 95,00%

 – 8.7.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

 – 8.7.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent de titularitat de la URV (95%).

 – 8.7.3. En cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets 
sobre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV 
(95%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

 – 8.7.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’oficina corresponent en el percentatge cor-
responent de titularitat de la URV (95%).

 – 8.7.5. Ratificar les gestions i acords del Vicerectorat de Transferència i Inno-
vació sobre aquests resultats.

9. La Comissió acorda, en relació amb les activitats d’emprenedoria:

• 9.1. 2019EMP-06 – IBER, SL: compra-venda d’accions: emetre un informe fa-
vorable sobre la renúncia al dret d’adquisició preferent que té la URV com a 
sòcia de la companyia, acceptant la venda de les participacions del Sr. David 
Bea Castaño en favor de la resta dels socis de la companyia que hi han mani-
festat el seu interès.

• 9.2. 2019EMP-07 – TREEMATERNITY, SL: reconeixement start-up: emetre un 
informe favorable sobre la idoneïtat del reconeixement com a start-up de la 
URV al projecte Treematernity.
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Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

La Comissió d´Estudiants i Comunitat Universitària està copresidida per la  vicerectora d’Es-
tudiants i Ocupabilitat i per la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís 
Social. En formen part deu PDI, un PAS i tres estudiants. Li competeix aprovar els progra-
mes o accions relatius a l’àmbit de les pràctiques d’aplicació general i de reconeixement 
d’experiència laboral i professional; aprovar, convocar i resoldre els ajuts i les beques de la 
URV; aprovar els plans i directrius sobre les tutories, la prevenció de l’abandonament dels 
estudiants, seguiment i acompanyament als estudiants; aprovar els perfils de pràctiques 
externes en els centres, estructures o serveis de la URV, aprovar les polítiques i normes de 
funcionament del programa Iubilo URV; aprovar les polítiques i normes de funcionament 
de la Universitat d’Estiu i la URV Ciutadana, i aprovar les polítiques i normes de funciona-
ment d’Esports URV i de l’àrea de benestar i salut.

Copresidència

Dra. Maria Bonet Donato

Dra. Cori Camps Llauradó

Vicerector

Dr. Domènec Puig Valls

PDI

Dr. Antoni Castro Salomon

Dra. Yolanda Cesteros Fernández

Dra. Montserrat Ferrando Cogollos

Dr. Luis Marqués Molías

Dra. Marta Gemma Nel·lo Andreu

Dr. Antoni Pigrau Solé

Dra. Roser Ricomà Muntané

Dr. Antonio Terceño Gómez

Dr. Agustí Solanas Gómez

Dr. Xavier Vilanova Salas

Fins al desembre de 2018: Dr. Pau de Solà-Morales Serra, Dr. Josep Font Capafons. Dra. Ana Beatriz Hernández 
Lara, Dra. Carme Oriol Carazo

Fins al maig de 2019: Dr. Josep Bonet Àvalos

PAS

Sra. Esther Puig Vila
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Estudiants

Vacant

Vacant

Vacant

Fins al desembre de 2018: Sra. Anna Prim Amador, Sra. Patricia Sofia Guzmán Valdés, Sr. Josep Tomàs Porres

ACORDS

Sessió de 10 d’octubre de 2018

1. S’aproven les directrius per a les delegades i delegats de curs de la URV. 

2. Es modifica el Procediment de convocatòria i selecció de les beques de col·laboració. 

3. S’aproven les bases de les beques d’iniciació docent i investigadora (BIDI) per al curs 
2018-2019.

4. Es validen les experiències APS presentades.

5. S’aprova l’activitat Mentoria i voluntariat social (INSERLAB) com Activitat Universitària 
Reconeguda. 

6. S’aprova el reconeixement de crèdits entre CFGS i estudis de Màrqueting del centre 
adscrit EUSES. 

7. S’aprova la proposta de Normativa d’avaluació global de coneixements de l’ETSE. 

8. Com a afer de tràmit, s’aprova la proposta d’adjudicació de les beques de col·laboració 
amb departaments del MECD. 

Sessió de 10 de desembre de 2018

1. S’aprova el pla pilot del mòdul d’ocupabilitat en itineraris curriculars. 

2. S’aproven els criteris de distribució dels ajuts Nexes per al curs 2018-2019. 

3. Es validen les experiències APS. 

Sessió de 11 de febrer de 2019

1. S’aprova el reconeixement de crèdits entre CFGS i el grau de Biotecnologia.

2. S’aprova la modificació de la Normativa per avaluació global de la Facultat d’Enologia. 

3. S’aprova la proposta de Premis extraordinaris de final d’estudis del curs acadèmic 2017-18 
dels estudis de grau i màster. 

4. S’aprova la modificació de la Normativa de pràctiques externes de l’ETSE. 
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5. S’aproven les bases dels ajuts extraordinaris de matrícula de grau per a estudiants amb 
dificultats econòmiques, i es nomenen com a membres de la comissió d’adjudicació dels 
ajuts Maria Bonet, Cori Camps, Roser Ricomà, Miguel Ángel García i Patrícia Olivé. 

6. S’aproven les bases de les beques màster URV 2019-20. 

7. S’aproven els criteris de distribució de les beques AUIP i les bases de la convocatòria 
2019-20. 

8. Es validen les experiències APS presentades. 

Sessió de 10 d’abril de 2019

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, d’11 de febrer de 2019.

2. S’aprova el reconeixement de crèdits entre CFGS i el grau d’Enginyeria Mecànica.

3. S’aprova la modificació de la Normativa de reconeixement de l’experiència laboral i 
professional acreditada de la Facultat de Ciències Jurídiques.

4. S’aprova la modificació de la Normativa per avaluació global de la Facultat de Ciències 
Jurídiques.

5. Es ratifica l’adjudicació dels ajuts extraordinaris de matrícula de grau per estudiants amb 
dificultats econòmiques del curs 2018-19 proposada per la comissió d’adjudicació.

6. Es validen les experiències APS presentades.

Sessió de 3 de juny de 2019

1. S’aprova la modificació de la Normativa de pràctiques externes de la Facultat de Química.

2. S’aprova el reconeixement de crèdits entre CFGS i el doble grau d’Administració i Direc-
ció d’Empreses i de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils.

3. Es ratifica la segona resolució de les sol·licituds dels ajuts extraordinaris a matrícula de 
grau per a estudiants amb dificultats econòmiques del curs 2018-19.

4. Es validen les experiències APS presentades.

5. S’aprova la modificació del Reglament intern organitzador del treball final de grau per 
als estudiants d’ensenyaments universitaris oficials de l’Escola Universitària de la Salut i 
l’Esport a Terres de l’Ebre. 

Sessió d’1 de juliol de 2019

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, de 3 de juny de 2019.

2. S’aproven les bases de les beques de les beques d’iniciació docent i investigadora (BIDI) 
per al curs 2019-20.

3. Es validen les experiències APS presentades.
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Comissió de Prevenció de Riscos Laborals

La Comissió de Prevenció de Riscos Laborals està presidida la vicerectora de Personal. En 
formen part la gerenta, set membres del PDI i dos membres del PAS. Li competeix aprovar 
la planificació anual de mesures correctores, preventives i/o de protecció (un cop consulta-
des al Comitè de Seguretat i Salut de la URV) derivades de l’aplicació del Pla de prevenció 
de riscos laborals de la URV i la normativa vigent; aprovar la priorització de les activitats, 
determinar els recursos necessaris per dur-les a terme així com els canals d’informació 
que en garanteixin la difusió; aprovar les actualitzacions i els nous documents del Pla de 
prevenció de riscos laborals de la URV (un cop consultades al Comitè de Seguretat i Salut 
de la URV); aprovar la distribució de la dotació econòmica assignada a la prevenció de ris-
cos laborals, d’acord amb la planificació anual aprovada i els requeriments del Consell de 
Govern; establir criteris d’aplicació i seguiment de les polítiques de vigilància de la salut a 
l’empara de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, adreçades 
als treballadors de la URV (un cop consultats al Comitè de Seguretat i Salut de la URV); 
aprovar anualment accions concretes, consultades prèviament amb Comitè de Seguretat 
i Salut de la URV, que permetin integrar la prevenció de riscos laborals en el sistema de 
gestió de la URV tant en el conjunt de les activitats com en els nivells jeràrquics de la Uni-
versitat; elevar al Consell de Govern l’informe anual d’accions perquè aprovi, prèviament 
consultades al Comitè de Seguretat i Salut de la URV, per integrar la prevenció de riscos 
laborals en el sistema de gestió de la URV tant en el conjunt de les activitats com en els 
nivells jeràrquics de la Universitat.

Presidenta

Dra. Ercilia García Álvarez

Gerenta

Sra. Eva Borràs Balcells

PDI

Dr. Joan Miquel Canals Bosch

Dr. Josep Font Capafons

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Dra. Roser Ricomà Muntané

Dr. Agustí Solanas Gómez

Dr. Alberto Stchigel Glilkman

Dra. Juana M. Tierno García

Fins al desembre de 2018: Dr. Josep Bonet Àvalos, Dr. Antoni Castro Salomó, Dra. Yolanda Cesteros Fernández, 
Dr. Pau de Solà-Morales Serra, Dr. Antonio Terceño Gómez, Dr. Francesc Vidal Marsal
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PAS

Sr. Samuel García Mega

Sr. Pablo Montero Morán

Fins al desembre de 2018: Sr. Joel Fernández García, Sra. Noelia Valdivieso Reche

ACORDS

Sessió de 13 de desembre de 2018

Aprovar la constitució així com les normes de funcionament de la Comissió Mixta del

Servei de Prevenció Mancomunat de la URV i la FURV (SPM URV-FURV):

a) S’aprova nomenar el document Normes de funcionament en lloc de Reglament.

b) S’acorda incloure a la proposta de normes de funcionament dues disposicions més:

• Disposició final primera

La Comissió Mixta convidarà, amb veu i sense vot, tres delegats de prevenció 
de la URV, proposats per i entre els delegats de prevenció de la URV. Si en un 
futur la FURV comptés amb delegats de prevenció,  també serien incorporats i 
la Comissió Mixta en debatrà el nombre i les condicions.

• Disposició final segona

En relació amb els dos membres de la FURV que formen part de la Comissió 
Mixta, la FURV no designa uns treballadors en concret i es reserva el dret, en 
funció dels punts de l’ordre del dia de cada reunió, de participar en les reu-
nions amb la representació dels treballadors que consideri més adequats al 
perfils del temes que s’han de tractar.

c) S’acorda que s’informi d’aquestes normes de funcionament el Consell de Govern 
del 18/12/18.

d) S’acorda que aquestes normes de funcionament siguin consultades als membres del 
Comitè de Seguretat i Salut de la URV per si consideren oportú proposar-hi millo-
res, les quals, si escau, tornaran a ser presentades als membres de la CPRL i de la 
Comissió Mixta perquè les aprovin, si escau.

2. S’aprova la memòria de creació del servei de prevenció mancomunat URV-FURV:

Edició 0 (annex II).

a) Tenir en compte que el servei de prevenció aliè contractat inclou tasques tècniques 
a més de les relatives a la part mèdica, atès que el SPM URV-FURV no disposa de 
prou recursos per assumir totalment les 3 especialitats tècniques.

b) Tenir en compte que si durant els propers 2 anys no s’incrementen els recursos tècnics, 
caldrà prorrogar 2 anys més el contracte del servei de prevenció aliè (SPA) SE 21/18.
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c) Tenir en compte que els càlculs dels recursos mínims de l’SPM s’hauran de calcular a 
l’empara del RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual es regulen els serveis de prevenció.

d) Eliminar de tot el text la referència a edificis FURV atès que són edificis URV.

3. Aprovar la proposta de planificació de l’activitat preventiva 2019 que ha de dur a terme 
o coordinar l’SPM URV-FURV, la qual no inclou totes les propostes d’activitats. 

S’aprova el nou Protocol d’actuació en cas de possible assetjament (edició 3). 

• 4.1 Tenir en compte la sol·licitud del Comitè de Seguretat i Salut de la URV per 
millorar el protocol pròpiament dit.

a) S’aprova constituir un grup de treball específic per estudiar i, si escau, proposar, la 
millora del protocol aprovat.

b) S’aprova que les persones de referència també formin part del grup de treball.

• 4.2 Es proposen les persones de referència següents en substitució de les actu-
als, les quals han exercit el càrrec els 5 anys que indica el propi protocol:

 – Sra. Bárbara Biglia

 – Sr. Alfonso González Bondia

 – Sra. Marina Berasategui Canals

En relació amb la possibilitat de nomenar una quarta persona de referència, s’acorda que 
es mantingui obert el termini per rebre propostes per tal que, si escau, la rectora, en exer-
cici de les seves funcions la pugui nomenar.

S’acorda que s’organitzi una jornada entre les persones de referència sortints i les entrants 
per tal que es pugui realitzar un traspàs del coneixement i aspectes que es puguin consi-
derar necessaris. Així mateix, s’acorda que es proposarà a la rectora que, en exercici de les 
seves funcions, faci un agraïment a les persones de referència que durant els 5 anys han dut 
a terme aquesta tasca de manera desinteressada.

• 4.3 S’acorda que membres de la FURV s’incorporin al grup de treball per tal 
que es pugui elaborar un protocol en cas d’assetjament per al personal FURV.

• 4.4 S’acorda que, mentre la FURV no tingui el protocol en cas de possible as-
setjament que es derivi del grup de treball, és vigent el protocol que tenen en 
l’actualitat i en cas que sigui necessari posar-lo en funcionament, rebrà l’asses-
sorament de l’SPM URV-FURV.

5. Constatar l’estat insuficient de la implementació de la informació i formació preventiva a 
l’empara de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i s’acorda 
que cal implementar millores orientades a garantir el compliment de la llei esmentada. En 
aquest sentit, es prenen els acords següents:

• 5.1 Indicar al Servei de Recursos Humans i al Servei de Recursos Informàtics 
de la URV i FURV que, amb l’assessorament de l’SPM URV-FURV, implementin 
un procés de contractació i/o canvis de llocs de treball que integri de forma 
obligatòria la prevenció de riscos laborals, fent-la vinculant a la signatura i a la 
vigència del contracte laboral.
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• 5.2 En relació amb el personal PI URV i el personal vinculat a projectes FURV, 
s’acorda realitzar la consulta i la participació del Comitè de Seguretat i Salut 
de la URV per valorar una actualització del programa d’informació i formació 
dels riscos del lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció 
associades aprovat per la Comissió de Prevenció de Riscos Laborals, delegada 
de Consell de Govern, de l’11/12/17, orientada a tractar aquest col·lectiu com 
a singular i de més rellevància per a la gestió preventiva, de tal forma que en 
signar contracte i signar el full de la informació de riscos, aquests treballadors 
en el termini d’una setmana, es realitzin la vigilància de la salut inicial i rebin 
la formació preventiva inicial presencial.

• 5.3 Sol·licitar a l’Assessoria Jurídica URV que emeti un dictamen jurídic en re-
lació amb el personal docent associat que signa un primer contracte laboral i la 
possible vigència de la informació i la formació preventiva rebuda en els futurs 
contractes de renovació. En funció d’aquest dictamen jurídic, caldrà actualit-
zar el programa d’informació i formació dels riscos del lloc de treball o funció 
i les mesures de protecció i prevenció associades aprovat per la Comissió de 
Prevenció de Riscos Laborals, delegada de Consell de Govern, de  L’11/12/17, 
després d’haver-ho consultat i haver-hi participat el Comitè de Seguretat i Salut 
de la URV.

• 5.4 En relació amb el personal que no assisteix o no realitza les formacions 
preventives que indica el programa d’informació i formació dels riscos del lloc 
de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció associades, s’acorda:

 – 5.4.1 Per al personal que ha estat convocat el 2018 i no hi ha assistit, s’acor-
da que la vicerectora de Personal emetrà un escrit nominal al treballador/a 
pròpiament dit així com al seu responsable de l’activitat (investigador/a 
principal o cap de servei/unitat) en què li recordarà la seva obligació d’as-
sistir i i el requerirà a fer-ho a les sessions corresponents del 2019.

 – 5.4.2 Pel que fa al personal que en finalitzar les edicions que li corres-
ponen del 2019 i sense causa justificada, no ha assistit a les formacions 
a les quals ha estat convocat, s’acorda que la vicerectora de Personal, en 
exercici de les seves funcions, donarà les indicacions oportunes per tal de 
penalitzar-los segons correspongui.

• 5.5 Continuar amb el desplegament del programa d’informació i formació dels 
riscos del lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció asso-
ciades, aprovat per la Comissió de Prevenció de Riscos Laborals, delegada de 
Consell de Govern, reunida l’11/12/17.

6. Aprovar els documents prèviament consultats i en què ha participat el Comitè de Segu-
retat i Salut de la URV següents :

a) Memòria de creació del servei de prevenció mancomunat de la URV i FURV

b) IT-PGPRL-19-02 edició 3 

c) El Mapa de risc per a contractistes i personal aliè a la URV-FURV en què s’han mo-
dificat els canvis de nom de certs edificis així com les assignacions d’edificis FURV 
per edificis URV.
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Sessió d’11 de febrer de 2019

1. Aprovar la constitució de la Comissió de Prevenció de Riscos Laborals, delegada de 
Consell de Govern, així com la Comissió Mixta del Servei de Prevenció Mancomunat URV.

2. Nomenar el Dr. Joan Miquel Canals Bosch secretari i la Sra. Gemma Garcia Camps se-
cretària tècnica de la Comissió de Prevenció de Riscos Laborals, delegada de Consell de 
Govern, i de la Comissió Mixta del Servei de Prevenció Mancomunat de la URV.

3. Considerar l’activitat preventiva realitzada per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals 
de la URV durant el 2018.

4. Tenir en compte la revisió del sistema de gestió preventiva i del Pla de seguretat i salut 
de la URV i les necessitats preventives pendents de satisfer a l’empara de la Llei 31/95, de 
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

5. Per tal de millorar la implementació del Pla de prevenció de riscos laborals de la URV, 
augmentar la integració en el sistema general de la gestió de la URV i la FURV així com 
millorar el compliment de la normativa vigent d’ambdues institucions:

a) Encarregar una auditoria legal del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals 
de la URV i la FURV a una entitat auditora en prevenció de riscos laborals externa.

b) Encarregar als vicerectorats amb competències associades a la definició dels objec-
tius estratègics que estudiïn incloure indicadors de prevenció de riscos laborals als 
objectius anuals de les unitats URV (per exemple, al contracte programa).

c) Constituir un grup de treball presidit pel Vicerectorat de Personal que consensuï 
amb els agents corresponents una estratègia que permeti incorporar de manera sos-
tenible i aportant valor a les unitats amb potencial risc rellevant, la figura del tre-
ballador o treballadora designat a l’empara del RD 39/97, de 17 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

d) Encarregar al Servei de Recursos Informàtics (SRCiTIC) que continuï amb les mi-
llores a la base de dades de prevenció de riscos laborals orientades a integrar la 
prevenció de riscos laborals en els diferents processos de la URV i garantir la tra-
çabilitat de la gestió preventiva a l’empara de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals.

6. S’aprova l’estratègia per realitzar la propera avaluació de riscos psicosocials de la URV, 
un cop consultada al Comitè de Seguretat i Salut de la URV, la qual consistirà en 2 fases 
diferenciades: una de sensibilització i una altra, d’execució ambdues al març 2019.

En relació amb l’avaluació de riscos psicosocial de la FURV, caldrà definir els grups d’estudi, 
mètode i terminis.

S’acorda contactar amb els delegats de protecció de dades URV, abans de la realització 
de l’enquesta, per tal d’assegurar que es compleix la Llei orgànica de protecció de dades.

7. Anotar els riscos i les mesures correctores, preventives i de protecció identificades per 
l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV (OPRL) i consultades al Comitè de 
Seguretat i Salut de la URV. Atès que la despesa associada a la gestió dels riscos identificats 
és superior als recursos destinats per resoldre’ls, s’acorda el criteri de priorització següent: 

a) Quant als riscos en què el responsable de gestionar-los sigui el Servei de Recursos 
Materials (SRM), s’han de prioritzar els de més valor de risc i en cas d’empat, aquell 
amb més persones implicades. El criteri per comptabilitzar el nombre de persones 
implicades el defineix l’SRM.
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b) Pel que fa als riscos en què el responsable de gestionar-los sigui la unitat, encarregar 
a l’OPRL que es reuneixi amb les direccions de departament i s’acordin terminis per 
resoldre’ls.

c) Pel que fa a riscos en què el responsable de gestionar-los sigui l’Oficina de Pre-
venció de Riscos Laborals (OPRL), s’han de prioritzar els de més valor de risc i en 
cas d’empat, aquell amb més persones implicades. El criteri per comptabilitzar el 
nombre de persones implicades el defineix l’OPRL.

8. Aprovar l’actualització del Pla de prevenció de riscos laborals URV així com el text refós 
2019 (edició 5).

9. Anotar les actuacions iniciades per l’OPRL relacionades amb el Servei de Prevenció 
Mancomunat i l’eficiència en la gestió interna.

10. S’informa que a l’empara de la proposta de resolució provisional de les actuacions 
PEJ2018, publicades a la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats 
el passat 7 de febrer, a l’OPRL se li ha concedit la sol·licitud un tècnic superior en preven-
ció de riscos laborals. 

Sessió de 9 d’abril de 2019

1. Tenir en compte la manca d’implementació de tots els acords presos en sessions anteri-
ors i en relació amb els acords següents s’acorda: 

a) Per tal de complir l’acord de la CPRL del 18/12/15, sobre associar per cada activitat 
o projecte el qüestionari preventiu i la declaració responsable amb les dades de 
prevenció de riscos rellevants:

• Crear un grup de treball format per l’Oficina de Suport a la Recerca, UGAD, 
FURV, voluntaris de direccions de departament experimentals, investigadors 
voluntaris i OPRL perquè valori com es pot garantir que l’OPRL és informada 
del 100% de les activitats de recerca i transferència que impliquen personal 
mitjançant el qüestionari preventiu i la declaració responsable per tal que, a 
l’empara de les dades incorporades per l’investigador principal, s’iniciï l’acti-
vitat preventiva associada.

b) Per tal de complir els acords presos a la CPRL del 15/12/16 i 13/12/18, sobre la in-
formació i la formació preventiva i la integració de la prevenció en la contractació 
de personal:

• Crear un grup de treball tècnic entre la vicerectora de Personal, el Servei de Re-
cursos Humans i OPRL perquè s’estudiïn els circuïts actuals de la contractació 
de personal i es valorin les millores necessàries que garanteixin que el 100% 
del personal està informat i format preventivament seguint la normativa vigent 

• Encarregar al Servei de Recursos Humans que la petició dels riscos (perfils 
d’activitat URV) a la promotora d’un contracte s’incorpori obligatòriament en 
el moment de la convocatòria de qualsevol plaça i lloc de treball.

• Sol·licitar a l’Assessoria Jurídica que en coordinació amb el Servei de Recursos 
Humans defineixin les clàusules i addendes dels contractes que siguin neces-
saris per incloure l’obligació de complir la informació i formació preventiva de 
tot treballador.
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2. Tenir en compte les competències de la Comissió de Prevenció de Riscos, delegada del 
Consell de Govern, i suggerir a la Secretaria General que valori actualitzar-les amb les 
competències següents:

3. Per tal de millorar la seguretat i salut dels llocs de treball amb nanomaterials a la Uni-
versitat, s’acorda:

a) Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball amb nanomaterials per al personal 
URV/FURV i/o en instal·lacions URV.

b) Iniciar la feina que permeti començar a  implantar-lo a partir d’octubre 2019.

4. Destacar que el 100% del personal no està informat ni format preventivament, de mane-
ra que s’incompleix la normativa vigent. Per tal d’augmentar el percentatge de la formació 
preventiva, s’acorda consultar al Comitè de Seguretat i Salut de la URV les següents propos-
tes de canvi en el Programa d’informació i formació dels riscos del lloc de treball o funció 
i les mesures de protecció i prevenció associades (edició 1). 

a) En relació amb el personal docent associat:

• Incorporar la formació únicament en el primer contracte laboral.

• Incorporar la formació en línia prioritàriament.

• Valorar el nombre de persones que realitza pràctiques de laboratori experi-
mental per tal de valorar un curs presencial i no únicament el curs en línia.

5. Per millorar la integració de la prevenció de riscos laborals i la cultura preventiva, s’acor-
da realitzar un diagnòstic inicial i s’encarrega a l’ OPRL que faci una cerca d’eines de di-
agnòstic, qua haurà de presentar al Comitè de Seguretat i Salut, Comissió de Prevenció de 
Riscos Laborals i Comissió Mixta per tal que les valorin i, si escau, acordar quina és la més 
adequada per realitzar el diagnòstic pròpiament dit.  
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Consell de Direcció

El Consell de Direcció és l’òrgan consultiu i d’assessorament de la rectora en la direcció, 
coordinació i execució de la política i la gestió de la Universitat. Li correspon assessorar la 
rectora en tots els afers que són de la seva competència, i en particular en els de direcció, 
govern i gestió de la Universitat; proposar els plans generals d’actuació en relació amb la 
política de la Universitat; establir les directrius per elaborar la proposta de pressupost anual; 
fixar les directrius generals que han d’orientar les activitats encomanades als vicerectors, a la 
secretària general i a la gerenta, i coordinar l’execució dels acords del Consell de Govern i 
del Claustre Universitari. 

Rectora

Dra. María José Figueras Salvat

Vicerectora de Personal

Dra. Ercilia García Álvarez

Vicerector de Programació Acadèmica i Docència

Dr. Domènec Puig Valls

Vicerector de Recerca i Planificació Científica

Dr. Francesc Díaz González 

Vicerector d’Innovació i Transferència del Coneixement

Dr. Francisco Medina Cabello

Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat

Dra. Maria Bonet Donato 

Vicerector d’Internacionalització

Dr. John Style

Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social

Dra. Cori Camps Llauradó
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Vicerector d’Economia

Dr. Jordi Sardà Pons

Director de l’Escola de Doctorat

Dr. Josep Ribalta Vives 

Secretària general

Dra. Laura Román Martín

Gerenta

Eva Borràs Balcells


