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Preàmbul

D’acord amb l’article 127 de l’Estatut de la URV, es contempla la creació de centres dedicats 
a la investigació, centres de recerca propis de la Universitat Rovira i Virgili.

Per això, i a proposta de grups de recerca i membres vinculats al Departament de Psicologia, 
el Consell de Govern en sessió de data 22 desembre del 2005 va aprovar iniciar la creació del 
Centre Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC).

D’acord amb l’establert en la memòria de creació del CRAMC, els Instituts i Centres de Re-
cerca propis de la URV han de dotar-se d’un Reglament de funcionament intern.

Aquest reglament quedarà sotmès a les normatives reguladores d’aquests tipus de centres que 
s’estableixin a la Universitat Rovira i Virgili.

CaPítol I. DIsPosICIons generals

Article 1 - Denominació i règim jurídic
1- El Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC) és una estructura de 

recerca pròpia de la URV d’acord amb allò que preveu l’article 127 de l’Estatut de la Universitat 
Rovira i Virgili.

2- El CRAMC es regirà:
a) Per la legislació vigent que els sigui d’aplicació.
b) Per l’Estatut de la URV. 
c) Per la normativa de la URV reguladora dels Centres de Recerca i altres normatives de des-

envolupament adoptades o que es puguin adoptar pels òrgans competents de la URV que 
els puguin afectar.

d) Per les disposicions d’aquest Reglament de funcionament intern i altres normes dictades 
pels òrgans competents del Centre de Recerca.

Article 2 - Objectius i activitats
1- L’objectiu del CRAMC és ser una estructura que articuli i potenciï la investigació en els 

diferents àmbits de la conducta entre els grups que constitueixen el centre amb la finalitat de 
millorar la qualitat de la recerca, afavorir la transferència i desenvolupar docència relaciona-
da amb la seva recerca. Es tracta de crear un centre de referència  a nivell nacional i interna-
cional.

2- Per a l’assoliment d’aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies d’acord 
amb la normativa reguladora dels Instituts de Recerca, el CRAMC realitzarà les activitats se-
güents: 

a) Desenvolupar projectes de recerca i de transferència de tecnologia i coneixement.
b) Organitzar i impartir estudis de doctorat, postgrau i cursos d’especialització i d’actu-

alització professional en l’àmbit de les seves competències d’acord amb la normativa 
vigent.

c) Concretar i executar treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a 
persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació vigent i d’acord 
amb la normativa que desenvolupi el Consell de Govern.

Article 3 - Membres
1. Són membres del CRAMC:
a) Els investigadors propis.
b) Els grups de recerca o altres estructures de recerca de la URV adscrits al CRAMC.
c) Els investigadors col·laboradors.
d) El personal de suport a la recerca, si n’hi ha (tècnic de suport o de gestió de la recerca).
e) Altres persones o entitats quan així ho acordi el Consell de Direcció. 
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2. Són investigadors propis:  
a) El personal acadèmic de la URV adscrit al CRAMC.
b) Els investigadors del programa ICREA o altres programes que es puguin establir a l’empara 

de la legislació vigent, que desenvolupin la seva tasca al CRAMC o a les altres institucions 
participants o vinculades.

c) Els becaris de recerca que desenvolupin la seva activitat de recerca al CRAMC.
d) El personal d’altres universitats i/o d’institucions públiques o privades adscrit temporal-

ment al CRAMC.

3- El director  mantindrà un catàleg actualitzat dels investigadors i grups de recerca que per-
tanyen al CRAMC.

4- Són investigadors col·laboradors aquelles persones acollides pel Centre que de forma in-
dividual desenvolupin tasques relacionades amb els objectius del Centre. 

Article 4 - Adscripció i desadscripció d’investigadors i  grups de recerca
1. Es podran adscriure al Centre grups, membres de recerca de la URV que desenvolupin 

línies de recerca relacionades amb el Centre, i altres estructures de recerca.

Inicialment s’adscriuen al CRAMC els grups  de recerca i els investigadors que pertanyen als 
grups de recerca que es relacionen en la disposició addicional.

2. Per considerar l’adscripció al Centre de membres investigadors o grups de recerca s’haura 
d’acreditar, en els darrers 5 anys, una puntuació mínima de 4 d’acord amb els següents ítems: 
a.- projecte d’investigació finançat en convocatòria competitiva (1 punt per projecte), b.- publi-
cacions amb factor d’impacte (1 punt per publicació), c.- direcció de tesis doctorals que hagin 
generat publicacions internacionals (1 punt per tesi). La puntuació en cas de grups de recerca es 
computarà sumant les aportacions de b i c de cada un dels membres i dividint per nombre total 
d’investigadors doctors + 1 punt per cada projecte finançat en que l’Investigador Principal sigui 
del grup.

3. L’adscripció de nous grups o membres de recerca o investigadors al Centre serà autoritzada 
pel responsable del grup de recerca, i a proposta del director, acordada pel  Consell de direcció. 
L’adscripció serà comunicada pel director o directora del Centre al vicerectorat competent. 

4. La desadscripció de grups o membres de recerca i investigadors al Centre serà acordada 
pel consell de direcció del Centre, prèvia audiència del responsable del grup o subgrup de re-
cerca que es proposa desadscriure i del vicerectorat competent. En qualsevol cas el grup o sub-
grup de recerca i els investigadors estaran obligats a complir amb els compromissos previament 
establerts amb el centre.

5. El consell de direcció podrà proposar la desadscripció de grups, o membres de recerca per 
incompliment greu dels seus compromissos.

6. Es poden adscriure temporalment al CRAMC el personal d’altres universitats i/o instituci-
ons públiques o privades mitjançant un conveni de col·laboració que ha de definir les persones 
que s’adscriuen, la durada i, si escau, els termes de la propietat intel·lectual.

CaPítol II. organItzaCIó

Article 5 - Òrgans de govern

1- El CRAMC tindrà els òrgans de govern següents: 
a) El Consell de Direcció.
b) El Director. 
c) El Responsable de Formació.

2- El procediment d’elecció dels òrgans de govern del Centre de Recerca es regirà pel que 
disposa la normativa d’eleccions a òrgans col·legiats i unipersonals de la URV. 

Article 6 - El Consell de Direcció
1- El Consell de Direcció, que estarà presidit pel director, està format per:
a) El coordinador representant de cada grup o subgrup de recerca que participi de forma total 

o parcial en aquest centre o en qui delegui.   



b) Un representant dels becaris de recerca que desenvolupin la seva activitat de recerca al 
CRAMC, si n’hi ha, elegit per aquest col·lectiu i entre aquest. Aquest representat ho serà 
per una durada màxima de 4 anys, transcorregut aquest període es convocaran de nou 
eleccions.

c) Un representant de suport a la recerca si n’hi ha (tècnic de suport o de gestió a la recer-
ca).

D’entre els membres del consell de direcció i a proposta del director del Centre de Recerca 
s’escollirà un secretari encarregat d’elaborar les actes de les reunions del consell de direcció. 
Aquest secretari ho serà per una durada màxima de 4 anys amb possibilitat de renovació si el 
Director del Centre i el Consell de Direcció ho aproven. 

2- Són competències del Consell de Direcció: 
a) Concretar les línies de recerca i aprovar la programació d’activitats del Centre de Recer-

ca.
b) Garantir el desenvolupament del seu  pla estratègic, així com la seva revisió.
c) Aprovar el pressupost i la memòria anual d’activitats del Centre.
d) Elaborar el Reglament del Centre i les seves possibles modificacions, i elevar-lo al Consell 

de Govern per a la seva aprovació.
e) Escollir el director del Centre.
f) Acordar l’adscripció i desadscripció dels grups i membres de recerca al Centre de Recer-

ca.
g) Aprovar la proposta dels contractes-programa que eventualment es puguin establir amb la 

URV.
h) Avaluar i autoritzar els projectes de transferència que es desenvolupin des del CRAMC per 

assegura la seva viabilitat i qualitat. 
i) Establir un model organitzatiu per al desenvolupament de les activitats de recerca.
j) Aprovar la incorporació de nous membres al centre. 
k) Vetllar i responsabilitzar-se del compliment de la normativa de seguretat, salut i medi am-

bient en l’àmbit d’actuació del Centre de manera coordinada amb els responsables de la 
universitat, per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li 
és pròpia.

l) Aprovar les línies formatives en les que participi el centre.

3- El Consell es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada a l’any, i en sessió ex-
traordinària sempre que el seu director ho cregui oportú, per iniciativa pròpia o a petició d’una 
tercera part dels seus membres.

4- Les convocatòries s’han de fer per escrit, amb l’ordre del dia corresponent i s’han de no-
tificar a cadascun dels membres amb una antelació mínima de set dies, llevat que es tracti de 
casos d’urgència en què caldrà fer-la amb un termini mínim de quaranta-vuit hores d’anticipa-
ció. No es poden prendre acords vàlids respecte de nous assumptes no inclosos en l’ordre del 
dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Consell amb el vot favorable 
de la majoria.

5- Per a la vàlida constitució del Consell de Direcció en primera convocatòria és necessària, 
com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres del Consell, a més a més de la 
del director i del secretari, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que es 
realitzarà ½ hora després de la primera, el Consell de Direcció quedarà vàlidament constituït si 
hi són presents, a més a més del president i del secretari o les persones que els substitueixin, un 
terç dels seus membres. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres que es trobin 
presents en el moment de la votació. En supòsits d’empat, el vot del director té valor diriment. 

6- Per a l’adopció d’acords sobre la modificació del Reglament, l’aprovació de la memòria i 
l’elecció del director caldrà el vot favorable de la majoria simple dels membres del Consell.

Article 6 - El director
1- El director serà elegit per primer cop per majoria simple pel Consell de Direcció d’entre 

els seus membres doctors que sigui representant d’un grup o línia de recerca adscrit al CRAMC i 
que formi part d’algun dels col·lectius que composen el personal acadèmic del Departament de 
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Psicologia de la URV. A partir d’aquest moment s’establirà un torn rotatori entre els representants 
dels diferents grups de recerca que formen part del consell de direcció. Aquest torn rotatori con-
templarà la possibilitat que els representants es presentin de forma voluntària per a la successió; 
en cas d’existir més d’un voluntari pel càrrec, el consell de direcció escollirà aquell candidat 
que prèviament no hagi exercit el càrrec de Director del centre o que l’hagi exercit un nombre 
menor de vegades, en cas d’igualtat en el nombre de mandats per part dels diferents candidats 
el Director s’escollirà per votació favorable de majoria simple. En cas de no existir voluntaris, el 
consell de direcció podrà  escollir per majoria simple entre els coordinadors representants de tots 
els grups de recerca  del CRAMC. 

2- El director, que n’exerceix les funcions de direcció, gestió ordinària i el representa, serà 
nomenat pel rector de la URV i el seu mandat serà per un període de 4 anys no renovable de 
manera consecutiva. 

3- Són funcions del director:
a) Representar oficialment el Centre davant la Universitat Rovira i Virgili i davant les instàn-

cies no universitàries.
b) Proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans propis.
c) Coordinar amb les unitats corresponents pel que fa a la distribució i utilització dels espais 

propis del centre o aliens, si s’escau, gestionar les necessitats en quant a material i equipa-
ments per la recerca.

d) Desenvolupar el programa d’accions aprovat pel consell de direcció.
e) Signar els contractes programes que es puguin establir entre el Centre de Recerca i la 

URV.
f) Convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció.
g) Autoritzar les despeses del Centre de Recerca.
h) Autoritzar els projectes de transferència que es generin des del CRAMC, aquest control es 

durà a terme en aquells casos en què es faci servir el nom del centre i sempre que no afecti 
les iniciatives que a nivell individual vulguin dur a terme els membres del centre.

i) Trametre anualment al vicerector competent les modificacions que s’hagin pogut produir 
en la relació del personal acadèmic que pertany al Centre o en l’establiment del programa 
establert.

j) Totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament i aquelles altres relatives al 
CRAMC que aquest Reglament no atribueixi al Consell de Direcció. 

Article 7 - Responsable de Formació

1- El Responsable de Formació serà elegit per primer cop per majoria simple pel Consell de 
Direcció d’entre els seus membres doctors que estiguin integrats en alguns dels grups o línies 
de recerca dels que composen el Centre de Recerca i ha de formar part d’algun dels col·lectius 
que composen el personal acadèmic del Departament de Psicologia de la URV. A partir d’aquest 
moment s’establirà un torn rotatori entre els representants dels diferents grups que formen part 
del consell de direcció. 

2- Seran Funcions del Responsable de Formació la de transmetre els acords del CRAMC en 
matèria formativa i coordinar les activitats formatives que es puguin desenvolupar en el marc del 
centre amb els departaments implicats.

CaPítol III.  règIm eConòmIC

Article 8 - Gestió econòmica

1. Les despeses del Centre de Recerca seran autoritzades pel seu director. 

2. La gestió econòmica dependrà directament del Centre de Recerca i a efectes administratius 
es durà a terme des del Departament de Psicologia.  

3. Tots els projectes de recerca o de transferència en que el responsable o Investigador Prin-
cipal sigui un membre del Centre adscrit al Departament de Psicologia, es gestionaran al Centre 
de Recerca des del Departament de Psicologia. Si els recursos s’han obtingut com a Centre de 
Recerca per algun dels seus membres adscrits, aquests recursos es gestionaran al Centre de 
Recerca des del Departament de Psicologia independentment de l’adscripció del responsable o 
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Investigador Principal. 

Article 9 - Drets de propietat intel·lectual i/o industrial

1- Les patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus de drets de-
rivats de l’activitat desenvolupada pels membres del CRAMC seran titularitat de la URV. En tot 
cas, aquest fet no afectarà la condició d’autors (o inventors).

2- En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l’activitat del 
Centre caldrà identificar la pertinença dels membres al mateix i a la URV.

DIsPosICIó aDDICIonal

A l’entrada en vigor d’aquest Reglament estan adscrits al CRAMC els grups de recerca, inclo-
ent els investigadors, següents:

GRUP NUTRCMS

Dra. Josepa Canals Sans TU

Dr. Jordi Miró Martínez TU

Sra. Carmen Hernández Becària

Sra. Anna Huguet Roselló Becària

Sr. Rubén Nieto Luna Becari

Sra. Judith Baos Matos Becària

GRUP TOXICO

Dra. M. Teresa Colomina Fosch TU

Dra. Paloma Vicens Calderón Agregat

Dra. Margarita Torrente Torné Associada

Sra. Maria Pinó Roca Associada

Sr. Josep Lluis Roig Serra Associat

Sra. Diana Ribes Fortanet Becària

GRUP METODOLO

Dr. Pere Joan Ferrando Piera TU

Dr. Andreu Vigil Colet TU

Dr. Urbano Lorenzo Seva TU

Dr. Jordi Tous Pallarès TU

Dr. Eliseo Chico Libran TU

Sra. Fabia Morales Vives Associada

Sra. Maria José Codorniu Raga Associada 

Sra. Alexandra Cosi Muñoz Becària

GRUP PROCESOS

Dr. José Eugenio García-Albea Ristol CU

Dra. Rosa Sánchez-Casas Padilla TU

Dra. Pilar Ferré Romeu TU

Dr. Josep Demestre Viladevall Lector

Sr. Marc Guasch Moix Becari

Sr. José Manuel Gavilán Ibáñez PAS suport a la recerca

Sr. Daniel Rivera Guajardo Becari

GRUP INTEREVA

Dr. Estanislau Pastor Mallol CU

Dr. Joan Boada Grau TU

Sra. Teresa Zaplana Alcaraz Associada

Dr. Joaquim Maria Solé Montserrat Associat

Dra. M. Dolores Varea Santiago Associada

DIsPosICIó transItòrIa PrImera

Un cop aprovada la creació del Centre de Recerca pel Consell de Govern de la URV, el rec-
tor de la URV procedirà a nomenar un director en funcions del Centre, el qual ha de promoure 
eleccions per a constituir el Consell de Direcció del Centre de Recerca i per a l’elecció del di-
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rector/a del Centre, que s’hauran de celebrar en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de 
l’aprovació del Centre de Recerca pel Consell de Govern de la URV.

DIsPosICIó transItòrIa segona

El Consell de Direcció, en la primera constitució, haurà de ratificar el present Reglament de 
funcionament per majoria simple dels membres del Consell.

DIsPosICIó fInal

Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
No obstant, un cop constituït el Consell de Direcció per primer cop, aquest quedarà supeditat  a 
la seva ratificació. 
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