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Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aproven les línies prioritàries dels 
contractes-programa amb centres i departaments.

Els contractes programa 2006-07 per al desenvolupament de la planificació estratègica de 
centres i departaments de la URV s’organitzaran en cinc eixos, que es corresponen amb els eixos 
estratègics d’actuació de la Universitat per a aquest període.

EIX 1 FORMACIÓ I PROCÉS D’APRENENTATGE

EIX 2 RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I CONEIXEMENTS

EIX 3 ACCIÓ TERRITORIAL I INTERNACIONAL

EIX 4 RECURSOS HUMANS

EIX 5 QUALITAT EN LA GESTIÓ

Cada eix conté un nombre determinat de línies estratègiques i es proposen accions concretes 
que es duran a terme en cadascuna d’aquestes línies (vegeu la taula 1 adjunta), a títol orientatiu, 
que els centres i departaments han d’acabar de definir.

Per a l’edició 2006-07 se sol·licita als centres i departaments que facin una proposta d’accions 
concretes per executar durant el període, basada en les línies aprovades pel Consell de Govern 
i adaptada a les seves prioritats i necessitats.

Es recomana proposar un nombre reduït d’accions que permeti al centre o departament 
implantar-les adequadament i fer-ne el seguiment, per tal d’aconseguir un efecte de millora 
significatiu i adequat a l’esforç invertit. Per tant, es fixa un nombre màxim de 8 accions per 
desenvolupar, repartides entre els diferents eixos del contracte programa.

Tal com es va acordar en la sessió del Consell de Govern del 16 de febrer de 2006, els 
contractes programa per al desenvolupament del Pla Estratègic tenen, a partir del curs 2006-07, 
un nombre de becaris assignat en funció de la mida de cada centre i departament. El cost global 
dels becaris de col·laboració s’exclou de la negociació de les accions del contracte programa 
i del finançament. Per al curs 2006-07 la convocatòria de beques de col·laboració s’ha resolt 
en data 13 d’octubre, de manera avançada a la signatura dels contractes programa, per tal de 
respectar el curs acadèmic com a període natural de la tasca dels becaris.

Pel que fa a l’assignació pressupostària del contracte programa, en la mateixa sessió del 
Consell de Govern es va aprovar que l’assignació econòmica de cada centre serà un 20% del 
pressupost ordinari i un 10% per als departaments (vegeu la taula 2 adjunta).

Les línies estratègiques aprovades pel Consell de Govern seran trameses durant la darrera 
setmana d’octubre als centres i departaments, juntament amb la documentació de suport a 
l’elaboració dels contractes programa, per tal que aquests comencin a definir les seves propostes. 
Es fixarà el dia 29 de novembre com a termini màxim per fer arribar les propostes de contracte 
programa, en la forma que s’estableixi.

Proposta de Línies Estratègiques i Accions

Eixos del Contracte programa

Eix 1: FORMACIÓ I PROCÉS D’APRENENTATGE  Pes màxim de l’eix: 40

Línies estratègiques d’actuació Accions concretes a desenvolupar

Adaptació dels ensenyaments de grau i postgrau a l’EEES Participar en els programes institucionals per adaptar les 
titulacions a l’EEES

Implantar els crèdits europeus

Col·laborar en el nou disseny dels ensenyaments derivat 
de l’EEES

Adequació de  l’oferta de programes de postgrau a l’EEES Preparar-se per a l’acreditació dels programes
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Adequació de l’oferta de programes de postgrau a l’EEES Proposar  nous màsters i/o reorganització dels existents

Internacionalitzar els programes de postgrau

Impulsar  les titulacions conjuntes i els processos de 
reconeixement mutu de títols amb altres universitats 
europees

Millora de la qualitat docent Implantar els plans de millora derivats dels processos 
d’avaluació institucional de la qualitat dels 
ensenyaments realitzats

Impulsar la qualitat dels doctorats amb la consecució de 
la menció de qualitat

Millorar l’apreciació per part de l’estudiant de la 
docència rebuda

Línies estratègiques d’actuació Pes màxim de l’eix: 40

Intensificació de  la coordinació docència-recerca Accions concretes a desenvolupar

Millora de  la qualitat i la productivitat científica Promoure l’anàlisi de la productivitat científica, establint 
objectius a mitjà termini

Planificar  les activitats de recerca basada en l’anàlisi de 
la productivitat científica

Impulsar la col·laboració entre els grups de recerca i la 
participació en centres de recerca

Augmentar la participació dels grups de recerca en 
convocatòries competitives

Eix 3: ACCIÓ TERRITORIAL I INTERNACIONAL Pes màxim de l’eix: 30

Línies estratègiques d’actuació Accions concretes a desenvolupar

Millora de la internacionalització dels programes Internacionalitzar els programes de postgrau

Potenciar la mobilitat de l’alumnat i el professorat

Introduir la internacionalització al currículum (incloure 
temàtiques, activitats i visions internacionals de les 
matèries)

Impulsar la internacionalització en els programes de 
doctorat, sobretot incrementant el nombre d’estudiants 
estrangers

Impuls a la internacionalització de la recerca Potenciar la participació en xarxes internacionals, les 
col·laboracions amb altres grups de recerca, etc.

Potenciació de la relació amb els agents del territori Impulsar la participació en centres d’innovació, parcs 
científics i altres iniciatives lligades al territori

Incrementar els contractes de transferència de 
coneixements i tecnologia

Eix 4:  RECURSOS HUMANS Pes màxim de l’eix: 30

Línies estratègiques d’actuació Accions concretes a desenvolupar

Aplicació de polítiques de personal Planificar i prioritzar la formació del professorat 
relacionada amb l’adaptació a l’EEES

Planificar i prioritzar la formació del personal 
d’administració i serveis del departament relacionada 
amb l’adaptació a l’EEES

Estudiar, dissenyar i/o implantar accions, pràctiques 
o processos que contribueixin a la incentivació del 
personal

Planificar la promoció, consolidació i dimensionament 
de les plantilles de PDI

Eix 5: QUALITAT EN LA GESTIÓ Pes màxim de l’eix: 20

Línies estratègiques d’actuació Accions concretes a desenvolupar

Millora de la gestió del departament Identificar i documentar processos

Millorar els processos de gestió
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Implantar mecanismes de seguiment de les accions 
administratives que són responsabilitat del centre 
(acompliment, terminis, responsables…)

Articular mecanismes de comunicació de la informació 
institucional  (p.e. contractes programa, convocatòries, 
etc.)                                   

Implantar accions de millora de la planificació de 
les activitats del departament a partir del pacte de 
dedicació (anàlisis de resultats, propostes de millora, 
redistribució de tasques, reorganització d’activitats)

Millorar  els serveis d’atenció a l’usuari tant extern com 
intern

Millora de la coordinació entre centres i departaments Fer estudis i anàlisis per diagnosticar l’estat de la 
coordinació entre centres i departaments afins

Elaborar o implantar  plans d’acció o actuacions 
concretes per millorar la coordinació entre centres i 
departaments afins

Data: octubre de 2006 PES TOTAL = 100

Pressupost

N CODI NOM DEPARTAMENT
Pressupost CP

(10 % pressupost 
ordinari)

Becaris 
assignats

1 DAFITS 
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball 
Social

2.340,00 1

2 DBB Departament de Bioquímica i Biotecnologia 7.580,00 2

3 DCMB Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 11.250,00 3

4 DDPPF
Departament de Dret Privat, Processal i 
Financer

2.928,00 1

5 DDPUB Departament de Dret Públic 3.518,00 1

6 DECO Departament d’Economia 4.485,00 1

7 DEEEA
Departament d’Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica

8.780,00 2

8 DEIM
Departament d’Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques

8.920,00 2

11 DFA Departament de Filologia Anglogermànica 2.140,00 1

12 DFC Departament de Filologia Catalana 2.005,00 1

13 DFR Departament de Filologies Romàniques 2.495,00 1

14 DGE Departament de Gestió d’Empreses 7.105,00 2

15 DHHAG Departament d’Història i Història de l’Art 2.856,60 1

17 DMC Departament de Medicina i Cirurgia 11.980,00 3

18 DPEDA Departament de Pedagogia 3.505,00 1

19 DPSICO Departament de Psicologia 5.395,00 1

20 DQAQO 
Departament de Química Analítica i Química 
Orgànica

5.610,00 1

21 DQFQI Departament de Química Física i Inorgànica 5.955,00 2
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22 UPCAPP
Unitat Predepartamental de Comunicació 
Audiovisual, Publicitat i Periodisme

4.050,00 1

23 UPGEO Unitat Predepartamental de Geografia 1.428,30 1

Total departaments 102.897,60 28

N CODI NOM CENTRE
Pressupost CP

(20 % pressupost 
ordinari)

Becaris 
assignats

1 ETSA Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 3.234,00 1

2 ETSE Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 11.495,00 3

3
ETSEQ+ DEQ+ 
DEM

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Química, Dept. d’Enginyeria Química i Dept. 
d’Enginyeria Mecànica

23.450,00 6

4 EUI + DI
Escola Universitària d’Infermeria i Departament 
d’Infermeria

10.655,00 3

5 EUTO Escola Universitària de Turisme i Oci 3.980,00 1

6 FCEE
Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials

11.195,00 3

7 FCEP Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 11.117,60 3

8 FCJ Facultat de Ciències Jurídiques 9.205,00 3

9 FE Facultat d’Enologia 4.682,00 1

10 FLL Facultat de Lletres 10.410,00 3

11 FMCS Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 10.695,00 3

12 FQ Facultat de Química 6.843,00 2

Total centres 116.961,60 32

TOTAL URV 219.859,20 60
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