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PREÀMBUL 
 
El Contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili ha 
estat una eina cabdal per a l’articulació d’un sistema i d’una cultura millora de la qualitat 
a la nostra institució. Des del primer contracte signat l’any 1997, basat en l’aprovació del 
Pla Estratègic de la Universitat, s’ha avançat fermament en el procés d’implantació de la 
cultura de la qualitat i paral·lelament i lligat a aquesta, en les de planificació i 
organització per objectius i en el rendiment de comptes. El Contracte programa pel 
període 2000-01 va reforçar aquesta evolució, i en el darrer, corresponent al període 
2002-05, els objectius plantejats es van assolir a plena satisfacció de totes les parts. 
  
Aquest contracte programa 2002-2005, desenvolupat en dues fases per tal d’atendre a la 
necessitat de desenvolupar el nou model de distribució del finançament de les 
universitats públiques catalanes: la fase 2002, corresponent a un contracte programa de 
transició, i la fase 2003-05, per a la qual es mantenien els eixos i objectius generals 
acordats per al conjunt del període. 
 
Els bons resultats aconseguits van ser fruit de la continuació de l’esforç de millora de 
totes les parts implicades de la Universitat i de l’Administració. L’avaluació va permetre 
perfeccionar un sistema d’indicadors qualitatius i quantitatius, amb una tendència cada 
cop més accentuada al llarg del període de vigència per incrementar la proporció 
d’aquests darrers.  
 
Els canvis que el govern del país va experimentar durant l’any 2006 van dificultar que 
administració i universitat signessin un quart contracte programa pel quadrienni 2006-
2009 com s’havia inicialment previst. La voluntat de les dues institucions de seguir 
impulsant les polítiques de millora de la universitat, de retre comptes a la societat dels 
resultats assolits i de comptar amb nous recursos per la universitat en funció de 
l’assoliment d’uns objectius de millora prefixats de comú acord entre les parts va conduir 
a la signatura d’una pròrroga d’un any del  contracte programa anterior, tot i actualitzant 
els objectius i els valors de referència dels corresponents indicadors.  
 
Com s’esmentava en l’apartat 8 del Contracte original en referència als mecanismes de 
seguiment i revisió, “la URV es compromet a elaborar una memòria valorativa de cada un 
del anys de durada del contracte, que inclogui les actuacions i activitats realitzades 
relacionades amb els objectius de millora de la qualitat establerts en el Contracte 
programa, amb les seves línies d’actuació i amb les accions concretes fixades, així com 
una valoració qualitativa d’aquestes en la millora de la qualitat global de la URV”. 
 
Aquest compromís es concreta en la presentació de la memòria de l’anualitat 2006, que 
es lliura en un format i amb uns continguts similars als de l’any anterior. La valoració 
dels resultats aconseguits en aquest darrer any és molt satisfactòria i l’evolució dels 
indicadors pel conjunt del període mostra una molt bona tendència. En definitiva, 
valorem molt positivament la tasca duta a terme per la comunitat universitària en aquest 
any d’extensió del contracte programa 2002-2005 i per això sol·licitem que es valori 
l’assoliment de l’anualitat 2006 en la mateixa mesura que la precedent, és a dir, en un 
100% de compliment. 

FRANCESC XAVIER GRAU I VIDAL 
RECTOR 
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EIX 1. FORMACIÓ I PROCÉS D’APRENENTATGE 
 

OBJECTIU 1
Adequar l'oferta docent a les necessitats de la societat i l'estratègia de la URV 

 
Línia estratègica 1. Adequar el mapa d’ensenyaments i de l’ordenació acadèmica al marc 
europeu 

Accions 2003 2004 2005 2006 

1.1.3 Potenciar la participació dels centres de la URV en els 
programes d’harmonització europea X X X  X 

1.1.6 Implantar una oferta de programes oficials de postgrau 
d’acord amb l’estratègia de docència i de recerca     X 

 
La qualitat en la docència ha estat un dels referents bàsics del procés d’harmonització 
europea que la URV ha pres com a repte implicant-se i participant en el pla pilot de 
titulacions adaptades a l’EEES, impulsat, l’any 2004 pel DURSI. Conjuntament amb la resta 
d’universitats catalanes, la URV va activar la metodologia de treball orientada a revisar el 
disseny de les titulacions segons els principis de Bolonya per així avançar-se als canvis i 
estar preparats per a dona resposta planificada als reptes de futur en clau europea. 
 
Aquest pla d’adaptació de les titulacions a l’EEES s’ha alineat amb els objectius i les 
estratègies del Pla Estratègic de Docència (PLED) de la URV. 
 
La URV, conscient de la utilitat d’aquesta experiència, ha participat, entre les dues 
convocatòries (2004 i 2005), amb set estudis de pregrau i quatre màsters, tal i com es 
mostra a la taula, en els que s’han implicat més de 600 alumnes i uns 125 professors. 
 
PARTICIPACIÓ DE LA URV EN EL PLA PILOT D’ADAPTACIÓ DE LES TITULACIONS A L’EEES 

ENSENYAMENTS DE PREGRAU CONVOCATÒRIA 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica 2004 
Enginyeria Química 2004 
Turisme 2004 
Història (societats i cultures) 2004 
Geografia (anàlisi i ordenació territorial) 2004 
Educació Social 2005 
Economia 2005 

MÀSTER  
Estudis Culturals Mediterranis. Gestió de Conflictes Internacionals 2004 
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 2004 
Enginyeria Química i Processos 2004 
Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual 2005 

 
El treball realitzat ha permès, d’una banda, disposar d’un procés de seguiment i de 
documentació de les titulacions traslladable a la resta de titulacions de les universitats que 
el poden utilitzar. D’altra banda, serveixen per pilotar tots els elements nous del model 
docent descrits en el PLED (currículum nuclear, tutoria, etc.) per tal de refinar i millorar els 
procediments abans de fer-ne implantacions transversals. 
 
Després de veure les fites assolides a través dels pilots, es va decidir transversalitzar-lo a 
tota la URV a través del programa URV-TOT-EEES, amb la intenció d’incorporar tots els 
estudis homologats de primer, i primer i segon cicle a l’EEES. 
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En el marc de la programació universitària d’estudis oficials de postgrau, la URV —
juntament amb la resta d’universitats de Catalunya i de l’Estat— ha engegat la programació 
d’estudis de postgrau, que comporta una modificació de l’entorn d’aprenentatge als nivells 
superiors (màster i doctorat) d’especialització professional acadèmica i científica. 
 
La característica més significativa de la proposta de mapa de programes oficials de postgrau 
de la URV és que respon a una política clara d’alineament docència-recerca i,  
coherentment, de confluència dels plans estratègics de docència i de recerca (PLED i PLER) 
aprovats pel Claustre de la URV, i a les directrius i criteris generals de programació del 
DURSI. 
 
A la fi, el primer resultat del Mapa de programes oficials de postgrau ha quedat configurat 
per al curs 2006-07 amb 21 màster oficials i 3 de propis, integrats en 16 programes oficials 
de postgrau que incorporen també la possibilitat de realitzar el doctorat. D’aquests màsters, 
n’hi ha 9 que responen a títols interuniversitaris, dels quals 7 compten amb la participació 
d’universitats de fora de l’Estat. Per a la programació del curs 2007-08, la URV ha presentat 
16 títols de màsters, integrats en 21 programes oficials de postgrau, dels quals 5 són nous i 
inclouen també el títol de doctorat. Dels màsters interuniversitaris (9), 7 són títols conjunts 
(3 coordinats per la URV i 4 coordinats per altres universitats), un és màster Erasmus 
Mundus i un altre rep la col·laboració d’altres universitats. 
 
Evolució indicadors 

En el marc del procés d’harmonització europea, la URV s’ha definit sobre la base de la tasca 
que amb relació al disseny i implantació de màsters adaptats a l’EEES han desenvolupat 
totes les unitats de la Universitat durant el darrer any. Aquest treball s’ha materialitzat en 
24 màsters adaptats a les directrius europees. 

Indicador 2006 
2.2.8 Nombre de màsters adaptats a l’EEES  24 

 
 
 
Línia estratègica 3. Adequar la formació continuada a les noves necessitats 

Accions 2004 2005 2006

1.3.2 Implantar un sistema d’avaluació de la qualitat de la formació permanent X X X 
1.3.4 Desplegar una oferta de formació continuada d’acord amb la demanda 
social i empresarial  

  X 

 
La implicació de la URV en la promoció i impuls de les activitats de formació permanent dels 
ciutadans és una de les demandes socials que, vinculades a la societat del coneixement i al 
desenvolupament econòmic, ha traçat un dels eixos més importants de les accions de 
govern de la URV, a través del Pla d’Acció de la Formació Permanent.  
 
L’expansió i la diversificació de l’oferta en el territori de la demarcació de Tarragona, 
responen a unes necessitats creixents i estratègiques causades per l’ocupabilitat i la 
mobilitat dels estudiants i professionals, a més de facilitar la relació entre la Universitat i el 
teixit productiu i social; dinamitzar la participació de les empreses i les institucions en la 
formació permanent, i vincular la innovació i la transferència de tecnologia amb la formació 
permanent. 
  
La consolidació del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV com a canal 
organitzatiu per vehicular aquesta tipologia formativa a les persones i també a les 
organitzacions del territori i la consolidació experimentada en els darrers anys de l’oferta 
demostren que aquestes activitats tenen una demanda que va en augment any rere any i en 
les quals la Universitat ha d’estar-hi implicada. Actualment, el Centre de Formació 
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Permanent de la FURV ofereix cursos de diferents tipologies amb l’objectiu d’adaptar la 
oferta a la demanada social i empresarial de l’entorn: màsters, cursos d’especialista 
universitari, cursos d’extensió universitària i solucions per a les empreses en forma de 
programes (cursos in company) i serveis creats específicament per a les organitzacions i 
adaptats a les seves necessitats.   
 
Les millores en la coordinació, la informació, la difusió i la visibilitat externa dels programes 
han estat els elements de l’actuació operativa en aquest àmbit. En aquesta línia de millora, 
durant el curs 2005-06 s’ha completat la implantació  del sistema d’assegurament de la 
qualitat de les accions formatives en l’àmbit de la formació permanent, mitjançant la Guia 
d’avaluació de la qualitat de la formació permanent, 
(ftp://ftp.urv.cat/disk2/gtr/avalformaciopermanent.pdf), que es va començar a 
desenvolupar durant el curs 2004-05 i aprovada per la Comissió de la Formació Permanent i 
pel Consell de Govern de la URV al 2005. Aquest model propi, fruit del treball de la Comissió 
de Formació Permanent i d’Assessorament Extern, es basa a seleccionar una sèrie 
d’instruments que aporten la informació mínima necessària per poder valorar la qualitat de 
la proposta formativa, el nivell de satisfacció de l’alumnat, la idoneïtat dels continguts 
treballats i els serveis prestats des del Centre de Formació Permanent als agents que 
intervenen: direcció, docents, alumnat i empreses.  
 
D’altra banda, el Centre de Formació Permanent de la FURV ha portat a terme durant l’any 
2006 la implantació del seu sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 
9001:2000, aconseguint la certificació externa corresponent durant els primers mesos de 
2007. 
 
Evolució indicadors 
La Fundació URV ha impulsat l’oferta de cursos de formació continuada, fet que s’ha 
expressat en un increment significatiu del nombre. L’any 2006 es van gestionar un total de 
107 màsters i cursos d’especialistes universitaris, mentre que l’any 2002 van sumar 38, 
xifra que representa un augment del 282%.    

La tasca de potenciar la formació continuada duta a terme per la Fundació URV va 
representar un fort salt en el nombre d’alumnes l’any 2002. L’any 2006 s’ha incrementat en 
gairebé un 329% el nombre d’alumnes, que ha arribat a ser de 5.029. A més, caldria afegir 
per l’any 2006 els 676 alumnes dels cursos fets a mida (In company), de manera que el 
total gestionat per la Fundació URV és de 5.705 alumnes. 
 
En el marc del procés d’harmonització europea, la URV han iniciat el procés d’adaptació a 
l’EEES en 52 ensenyaments, i s’han iniciat 16 programes oficials de postgrau. 
 
Indicadors 2002 2003 2004 2005 2006 
1.2.2 Nombre de màsters i especialistes 
universitaris gestionats 

38 41 84 93 107 

1.2.3 Nombre d’alumnes de formació 
continuada 

1.530 1.590 3.146 3.685 5.029 

1.2.4 Nombre d’ensenyaments que han 
iniciat el procés d’adaptació a l’EEES  

    52 

1.2.5 Nombre de programes oficials de 
postgrau oferts  

    16 
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OBJECTIU 2 

Desenvolupar una docència de qualitat orientada a garantir el progrés acadèmic 
dels alumnes i l’adequació dels aprenentatges a les necessitats de la societat i les 

persones 
 
Línia estratègica 1. Implantar el Pla Estratègic de Docència (PLED) 

Accions 2003 2004 2005 2006
2.1.3 Concretar els projectes educatius dels diferents ensenyaments 
adaptats a l’EEES 

 X X X 

2.1.4. Millorar els serveis de suport a la docència     X 
2.1.5 Adaptar totes les propostes de màster oficial als requeriments 
de l’EEES  

   X 

2.1.6 Elaborar i implantar un sistema d’assegurament de la qualitat 
del procés d’adaptació a l’EEES dels ensenyaments de grau i 
postgrau  

   X 

2.1.7 Millorar la percepció de la qualitat de la docència entre 
l’alumnat  

   X 

 
El PLED, elaborat i implantat per la necessitat d’accelerar els processos de convergència 
europea en paral·lel als d’avaluació i acreditació d’ ensenyaments, estableix a través del  
redisseny del projecte formatiu, la definició dels perfils, els objectius d’aprenentatge, 
l’estructuració en mòduls i concretar-ne els continguts i canviar el concepte de crèdits a 
ECTS de totes les titulacions de la URV. La participació, l’any 2004 en el programa Disseny 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) va 
permetre orientar els responsables acadèmics en els procediments per renovar els plans 
d’estudis i assegurar-ne la qualitat, a través de dos mecanismes: la definició d’un perfil de 
formació que descriu les competències bàsiques comunes dels graduats i la definició dels 
instruments d’avaluació d’aquestes competències, tenint en compte el context internacional. 
 
Això, tenint en compte el volum d’assignatures ha representat un treball exhaustiu per part 
de responsables d’ensenyament i professors durant els tres darrers cursos acadèmics i ha 
comportat una revisió completa del disseny de les titulacions segons els principis de Bolonya 
i les directius del Pla Estratègic de Docència. Revisió que s’ha generalitzat en el context del 
programa URV-TOT-EEES i que ha resultat en l’elaboració de guies docents (GD) en clau 
EEES, distribuïdes per matèries de tots el primers cursos dels graus de la URV i primer i 
segon curs de les proves pilot DURSI. 
 
També en el marc del PLED, la URV ha cregut imprescindible reforçar els mecanismes de 
suport a la docència per d’una banda posar en marxa tots els elements del nou model 
docent de la URV descrit en el seu Pla Estratègic de Docència: projecte formatius, 
currículum nuclear, tutoria i de l’altra posar a l’abast del nou model docent els recursos de la 
URV. El reforç de les seves estructures de gestió i organització docent amb la Unitat de 
Suport Metodològic del Servei de Recursos Educatius, l’Escola de Pregrau, l’Escola de 
Postgrau i Doctorat i la reorientació de les activitats de l’Institut de Ciències de l’Educació 
(ICE). La coordinació dels recursos citats conjuntament amb el Servei de Biblioteca (immers 
en el procés d’avaluació de la qualitat del servei a finals del 2006) i el Servei d’Informàtica 
ha donat els fruits esperats d’una organització que integra els seus esforços per a oferir una 
formació superior de qualitat.  
 
 
En el marc de la planificació global de la programació de programes oficials de postgrau a 
l’horitzó de 2010, el DURSI ha sol·licitat a les universitats de Catalunya la concreció d’una 
proposta de programes de postgrau i màsters per implantar-los amb caràcter oficial, un cop 
hagin estat aprovats per aquest departament, a partir del curs 2006-07. La proposta de la 
URV s’ha definit sobre la base de la tasca que amb relació al disseny i implantació de 
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màsters adaptats a l’EEES han desenvolupat totes les unitats de la Universitat durant el 
darrer any, i que ja s’ha materialitzat en l’activació el curs 2005-06 de 10 màsters propis.  
 
Es tracta de propostes que compleixen els principis bàsics interns de la URV quant a la 
programació de màsters oficials (significació, pertinença, qualitat i, especialment, viabilitat) i 
s’adeqüen als criteris específics fixats per la DGU a l’hora d’elaborar programar postgraus 
oficials pel curs 2006-07, així que tots responen a la nova estructura, estan programats en 
crèdits ECTS i s’han adaptat les metodologies docents.  
 
En relació al mapa de POP (2006-2010) de la URV, la proposta pel curs 2006-07, aprovada 
pel Consell de Govern d’octubre de 2005, és força àmplia, ja que de bon principi es preveu 
programar 16 programes de postgrau (70% del total de programes previstos en el mapa), a 
través dels quals es cobreix la pràctica totalitat d’àmbits científics on és present la 
Universitat. El nombre de títols de màster previstos en aquests POP és 21 (32% del total del 
mapa), una xifra relativament reduïda atès que s’han prioritzat programes contrastats, amb 
clars indicis de qualitat, tal com es sintetitza en el quadre de la pàgina següent. Com s’hi 
pot veure, d’aquestes 21 propostes de màster 2006-07:  

1 és un màster Erasmus Mundus des de la primera convocatòria. 
11 són continuació dels actuals programes de doctorat amb menció de qualitat. 
4 participen en la prova pilot del DURSI (convocatòria 2004 i 2005), que han rebut una 
avaluació positiva per part de l’AQU.  
9 es proposen com a títols interuniversitaris. 
10 s’han activitat el curs 2005-06 com a màsters propis de la URV, adaptats a l’EEES, 
sota els mateixos criteris emprats en les proves pilot del DURSI. 

 
 
Arran de la posada en marxa dels programes pilot d’adaptació a l’EEES, es va fer necessari 
establir uns models i estàndards per a l’assegurament de la qualitat en el disseny i la 
implantació dels títols en aquest nou marc.  
En el darrer any, la Universitat ha revisat el model de seguiment propi basat en referents 
europeus i estatals i en els criteris i estàndards per a l’acreditació d’ensenyaments en el 
marc de l’EEES d’AQU Catalunya tenint en compte les darreres novetats i aportacions al 
procés de convergència europea i ha iniciat la implantació del sistema d’assegurament de la 
qualitat dels ensenyaments adaptats a l’espai europeu, amb l’objectiu de guiar el procés 
d’implantació dels títols i preparar el futur procés de certificació i acreditació dels 
ensenyaments un cop estiguin implantats. En un futur immediat, aquesta experiència ha de 
ser de gran utilitat per acreditar les titulacions dins del sistema que s’estableixi per a l’EEES. 
Al mateix temps, l’experiència és d’especial interès per detectar àrees de millora i també per 
establir les bases de recopilació i homogeneïtzació d’informació. El model de seguiment 
intern implantat a la URV ha estat ben valorat també externament. En primer lloc, ha estat 
avaluat positivament per AQU Catalunya. I, en conseqüència amb la política de la URV en 
matèria de qualitat docent, el sistema de seguiment s’ha adaptat per aplicar-lo en el disseny 
i implantació de les propostes de programes oficials de postgrau i en el programa europeu 
Erasmus Mundus. Amb relació a aquest últim programa, cal dir que tots els avaluadors 
externs d’aquest programa de la Comissió Europea han destacat, com a bona pràctica en els 
seus informes, els mecanismes d’assegurament de la qualitat implantats a les propostes de 
la URV. 
 
Conèixer de quina manera l’alumne percep la proposta formativa que planteja la institució 
en general i el docent en particular s’ha manifestat com a informació útil i rellevant per a la 
institució. L’ estudi sobre la percepció de la docència (EPD) dels alumnes de tots els cursos 
té com a objectius analitzar la percepció que tenen els alumnes sobre quines metodologies 
es treballen a la URV, la utilitat en el seu aprenentatge i la transferibilitat dels aprenentatges 
realitzats al món professional, i observar la percepció que tenen els alumnes sobre el 
desenvolupament dels aspectes clau del procés d’adaptació a l’EEES (competències, TIC, 
metodologies docents, avaluació contínua, tutoria acadèmica). D’altra banda, aquest tipus 
d’estudis també constitueixen un element molt valuós per a la recollida ordenada 
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d’evidències que puguin nodrir els sistemes d’assegurament de la qualitat de les titulacions i 
la seva incidència en els processos d’acreditació que se’n deriven. 
 
 
Línia estratègica 2. Millorar el rendiment acadèmic a la URV 
Accions 2003 2004 2005 2006
2.2.1 Elaborar una diagnosi del rendiment acadèmic de la URV X   X 
2.2.2 Dissenyar un pla d’acció de millora del rendiment acadèmic X X X X 
 
Un dels objectius més importants de la aplicació del nou model docent del PLED és assolir el 
màxim rendiment acadèmic dels estudiants i millorar la capacitat dels titulats, assegurant 
que s’acompleixin uns fins formatius que satisfan els graduats i ocupadors. 
 
La millora del rendiment acadèmic i el progrés dels alumnes ha estat una de les principals 
preocupacions per a cercar-ne la millora constant en la docència a la Universitat Rovira i 
Virgili. Per tal de dur a terme el seguiment de les accions de millora implantades en aquest 
àmbit, s’ha desenvolupat un sistema d’indicadors quantitatius. Un d’aquests indicadors és la 
taxa d’abandonament a primer curs, que en termes generals, es manté per sota del 20%: 
ha passat del 22,5% el 2001-02 a un 17,6% el 2005-06, el que representa una disminució 
del 4,9 punts en tot el període.  
 
Un altre indicador integrant del sistema esmentat és la taxa de rendiment acadèmic, la qual 
ha passat del 64,5% el curs 2001-02 a un 68,3% el 2005-06, la qual cosa representa una 
millora en el rendiment acadèmic de 3,8 punts. 
 
La taxa de repetició, també inclosa en el sistema d’indicadors quantitatius, ha evolucionat 
molt positivament del curs 2001-02, amb un 26,9%, al 2004-05, amb un  17%; així doncs 
s’ha reduït en un significatiu 9,9%. 

Per tal d’analitzar la situació dels diferents agents del procés formatiu a la URV es va 
realitzar a la URV l’any 2003 “l’Informe sobre l’estat de la docència” des del procés de 
transició dels alumnes de secundària cap a la universitat, la informació relativa a l’alumnat 
de la URV, en el que s’analitzava paràmetres com el rendiment acadèmic o la percepció 
sobre la docència, mobilitat i inserció laboral. Aquest informe s’ha reeditat l’any 2006 amb la 
finalitat de facilitar una visió genèrica de la docència a la URV observant els diferents 
elements que s’integren a la universitat organitzats de d’una perspectiva docent; una “foto 
fixa” organitzada en quatre grans blocs: l’accés a la universitat, els alumnes, els professors i 
els recursos per a la docència.  
 

Evolució indicadors 
 
Indicadors 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06
2.2.2 Taxa d’abandonament a 1r curs 22,5% 18,4% 19,4% 18,6% 17,6% 
2.2.3 Taxa de rendiment acadèmic 64,5% 65,6% 67,7% 68,5% 68,3% 

2.2.4 Taxa de repetició 26,9% 24,9% 19,1% 15,4% 17% 
 
 
Línia estratègica 3. Fomentar iniciatives de docència innovadora 
Accions 2003 2004 2005 2006
2.3.1 Convocar projectes d’innovació docent X X X X 
2.3.3 Fomentar la difusió de bones pràctiques en matèria d’innovació 
docent 

 X X X 

 
La millora de la docència es pot lligar als processos d’innovació docent. La innovació i la 
millora de la docència són, per tant, dos elements que s’han d’integrar en els processos i 
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activitats usuals del professorat i els ensenyaments, i esdevenen activitats inherents al Pla 
Estratègic de Docència En aquest sentit, una de les accions que es duen a terme a la URV 
per anar incidint en el foment de la innovació és l’organització de les Jornades Institucionals 
d’Innovació Docent. Aquest tipus de jornades tenen un doble vessant de formació i 
intercanvi d’experiències, ja que en el transcurs de les sessions, a banda de rebre formació 
sobre els temes d’innovació i millora docent per part de professionals externs, els professors 
de la URV tenen l’oportunitat de presentar i compartir els resultats dels seus projectes 
d’innovació i millora amb la comunitat universitària. 
 
Una altra iniciativa en aquest àmbit  ha estat la creació de la convocatòria d’innovació 
docent de la URV, que té com a objectiu general incentivar i donar suport al professorat en 
la tasca de millora de la qualitat i de la innovació docent. Amb el suport del Servei de 
Recursos Educatius i com a instrument impulsor de l’ús de les tecnologies de la informació i 
comunicació en docència, el personal docent de la URV participa en convocatòries 
competitives per obtenir ajuts per a la incorporació de les TIC a la docència. Aquesta 
convocatòria d’ajuts es realitza des del curs 2001-02 i enguany ha arribat a la cinquena 
edició 
 
Així mateix, l’esforç de la URV i els docents per introduir la innovació en la docència ha estat 
objecte de reconeixement extern amb la concessió d’ajuts l’any 2006 per part de l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) a tres projectes d’innovació docent de 
diversos àmbits:  
• Projectes per a l’organització d’activitats formatives sobre les metodologies ECTS 

adreçades al professorat 
• Ajuts per a l’elaboració i edició de material d’informació i difusió sobre la integració a 

l’EEES. 
• Projectes per a l’organització d’activitats i l’aplicació de metodologies que permetin la 

integració de competències genèriques als currículums. 
 
Evolució indicadors 
El pressupost total destinat a projectes d’innovació docent l’any 2006 ha estat de 72.100€, 
entre inversions, ajuts percebuts de diferents organismes i la convocatòria d’innovació 
docent de la URV. 
 
Els professors de la URV durant el curs 2005-06, concretament des del març fins al juliol 
2006, van elaborar les guies docents pel curs 2006-07 amb el suport de la unitat 
metodològica del servei de recursos educatius a través de l’aplicació informàtica DOCnet, 
utilitzada via web pels professors per  realitzar la gestionar la planificació docent de la URV. 
El nombre de Guies Docents adaptades a l’EEES han estat 1.634 repartides de la següent 
manera: 1r , 2n i 3r curs dels 5 ensenyaments de Graus Plans Pilots d’adaptació a l’EEES (1ª 
edició); 1r i 2n curs dels Plans Pilots d’adaptació a l’EEES (2ª edició) a 3 màsters i 2 
ensenyaments de grau; 1r i 2n curs dels 52 ensenyaments de grau de la URV; i els  24 
màsters oficials de la URV. 
 
La puntuació mitjana del professorat de la URV en l’enquesta de valoració de l’activitat 
docent realitzada pels alumnes de la universitat ha estat un satisfactori 5,06 amb una 
variació de 1,67 sobre un total de 7. L’enquesta es va iniciar el curs 2002-03 i la puntuació 
obtinguda va ser de 4,92 amb una desviació de 1,71, es a dir que ha augmentat 14 dècimes 
aquests tres darrers cursos. 
 
Indicadors 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 
2.2.5 Pressupost destinat a innovació 
docent 

65.000€ 70.000€ 114.000€ 88.000€ 72.100€ 

2.2.6 Nombre de Guies Docents adaptades 
a l’EEES  

- - - - 1.634 

2.2.7 Puntuació mitjana del professorat de 
la URV en l’enquesta de valoració de 

- - - - 5,06 (7) 
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l’activitat docent  
 
Línia estratègica 4. Crear l’Escola de Pregrau 
Accions 2005 2006 
2.4.4 Desplegar un pla integral de sistema de tutories X X 
2.4.5 Implantar i desenvolupar el Currículum Nuclear de la URV   X 
 
La URV ha portat a terme actuacions importants per augmentar l’eficàcia dels processos 
d’aprenentatge través del PLED, entre elles la implantació del Pla d’Acció Tutorial (PAT), que 
ha suposat una acció essencial per al nou model docent orientat a un sistema 
d’aprenentatge en què l’alumne és el centre de l’acció d’un projecte col·lectiu i el professor 
és el motor de la innovació i la docència de qualitat. 
 
El Pla d’Acció Tutorial planteja un model de tutoria genèric per a tota la Universitat 
mitjançant l’ús d’instruments metodològics per facilitar el rol de l’acció tutorial, entesa com 
a seguiment de l’aprenentatge dels alumnes, amb la finalitat de millorar el rendiment 
acadèmic de l’alumne. El pla s’ha implantat a tots els centres en paral·lel, amb l’activació 
d’un sistema informàtic de gestió de l’acció tutorial que implica una substancial millora en la 
gestió de la informació i formació per al professorat que accedeixi al rol de tutor i permet fer 
un seguiment integrat de l’activitat d’aprenentatge de l’alumne. 
 
També en el marc del PLED s’ha introduït el concepte de currículum nuclear, que defineix les 
competències transversals que qualsevol titulat a la URV ha d’assolir i el marc estratègic de 
treball per aconseguir-ho. 
 
El currículum nuclear de la URV s’articula al voltant de cinc àmbits de competències: llengua 
estrangera, el relatiu a les TIC, a l’expressió oral i escrita en català i l’orientació 
professional, mitjançant la realització de programes pilots, i s’està treballant en els àmbits 
restants: d’una banda, procurar que l’alumne distribueixi els crèdits amb la finalitat d’estar 
exposat a diferents idees i maneres de pensar, i d’altra banda, garantir que els estudiants 
tinguin la possibilitat de moure’s fàcilment per l’espai europeu. Durant el 2006 el nombre 
d’accions formatives dins la implantació del Currículum Nuclear ha estat de 37. 
 
Evolució indicadors 

Indicadors 2006 
2.2.9 Nombre d’accions formatives dins la implantació del Currículum Nuclear  37 
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OBJECTIU 3 

Millorar l'orientació i el suport als estudiants abans, durant i després de l'estada a la 
URV 

 
Línia estratègica 1. Estratègia de captació d’alumnes 
Accions 2003 2004 2005 2006
3.1.2 Realitzar campanyes de difusió pels mitjans de comunicació X X X X 
3.1.4 Dissenyar estratègies de captació en funció de les vetes de 
mercat potencials d’alumnes universitaris 

  X X 

 
La política de comunicació de la URV dels darrers cursos acadèmics s’ha centrat en dos 
eixos: la projecció de l’oferta formativa i de serveis orientada a la captació d’alumnes i la 
difusió externa i interna de les activitats per reflectir el paper dinamitzador socioeconòmic 
de la universitat en el territori.  
 
Per desenvolupar adequadament el primer objectiu de difusió de l’oferta de la URV s’ha 
revisat l’edició de materials de comunicació corporativa adaptats a les necessitats del 
moment, l’edició del tríptic corporatiu general i per ensenyaments, el catàleg 
d’ensenyaments, l’opuscle Campus URV o els fullets informatius per centre. 
 
D’altra banda, s’han reforçat les relacions amb els mitjans de comunicació a través de la 
informació i de la publicitat i la presència en els fòrums de comunicació. Una de les accions 
estratègiques es la campanya informativa sobre l’oferta de la URV dins i fora de la 
demarcació de Tarragona: visites als centres de secundària, recepció d’estudiants a les 
jornades de portes obertes, assistència institucional a jornades, fires, i salons de promoció 
de l’educació superior i de difusió de la ciència. 
 
A més, s’ha mantingut la revisió de la pàgina web de la URV, millorant-ne els continguts i la 
imatge per adequarla a les canviants necessitats d’informació del nou context universitari. 
 
També destaca la consolidació dels diferents instruments de comunicació interna i externa, 
que garanteixen un canal d’informació amb la societat: la revista institucional quadrimestral 
de la URV, Rovira i Virgili amb una tirada de 10.000 exemplars ha arribat a l’edició número 
8; els suplements mensuals Perspectives i Indicador Universitari, amb tirades respectives de 
14.000 i 22.000 exemplars i que han arribat a les edicions 34 i 36, la revista digital URV net, 
el butlletí de comunicació interna URV@ctiva (adreçat al PDI i al PAS)  i el butlletí electrònic 
quadrimestral Tu mateix/a (adreçat als estudiants), amb 2.000 i 8.000 exemplars de tirada 
respectivament. 
 
Durant el curs 2005-06 s’ha continuat treballant en la millora de les estratègies de captació 
mitjançant accions de divulgació com les 83 presentacions de la URV als centres de 
secundària i 119 conferències temàtiques ofertes a 39 centres de secundària, a més la 
Setmana de la Ciència/Setmana de la URV va gaudir de 943 visitants. En total s’han 
realitzat 202 accions de captació. Tanmateix s’ha potenciat la captació internacional a través 
de materials informatius editats en anglès.  
 
 
Evolució indicadors 

Evolució d’indicadors 

Indicadors 2003 2004 2005 2006 
3.2.2. Nombre d’accions de captació (1) 160 178 189 202 

(1) inclou accions de divulgació, visites dels instituts a la Setmana de la Ciència i visites a secundària. 
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Línia estratègica 2. Millorar l’oferta de serveis adreçats als estudiants 

Accions 2003 2004 2005 2006
3.2.5 Analitzar el funcionament dels Consells d’Usuaris i elaborar un 
Pla de Millora dels serveis analitzats   

   X 

3.2.6 Avaluar el Servei de Biblioteca i Documentació i la seva 
contribució la qualitat de l’aprenentatge    

   X 

 
La URV ha posat en marxa, durant els darrers cursos acadèmics, els consells d’usuaris com 
a instrument per desenvolupar la política de qualitat dels serveis de la Universitat, i amb 
l’objectiu de contribuir a la millora dels serveis i de la satisfacció dels usuaris amb llur 
implicació activa. 
 
Durant el 2006, després de 3 edicions, s’ha engegat un procés de reflexió en el transcurs del 
qual s’ha valorat molt positivament la iniciativa dels Consells d’Usuaris, però també s’han 
detectat aspectes a millorar en el seu funcionament. Aquest procés ha culminat amb 
l’elaboració d’un Pla d’Acció de Millora que permet aconseguir la millora efectiva dels 
serveis, primer objectiu que es perseguia, i redundar en una millora de la participació en els 
consells d’usuaris en properes edicions, ja que contribueix a posar de manifest la utilitat de 
l’instrument. De tota manera, el període d’implantació del pla d’acció haurà de continuar 
durant el proper curs acadèmic, quan es podrà fer una valoració final dels resultats 
aconseguits. 
 
Dins del procés d’avaluació transversal dels serveis bibliotecaris de les universitats catalanes 
i de la seva contribució a la qualitat de l’aprenentatge i de la recerca, que ha portat a terme 
AQU Catalunya durant l’any 2006, el Servei de Biblioteca i Documentació (SBiD) de la URV 
va rebre l'encàrrec de dur a terme -en la sessió inicial del procés celebrada a Barcelona el 
mes de febrer de 2006- l'esmentada avaluació. Es va acordar amb l’AQU la realització del 
procés d'avaluació un cop resolt el procés de canvi de govern de la URV (maig de 2006). 
Així, una vegada va ser constituït el nou equip de govern (juny 2006) i es van delimitar els 
responsables dels serveis bibliotecaris dins l'equip, el 10 de juliol de 2006 es va constituir el 
Comitè d'Avaluació Interna (CAI) de l’SBiD de la URV, amb una composició que garantia la 
representativitat de totes les categories laborals del personal de l'SBiD, i la participació en 
les reunions plenàries de representants de la comunitat universitària i de la direcció de la 
URV. Dos assessors metodològics del Gabinet Tècnic van col·laborar en tot moment per 
garantir el bon funcionament i organització d'un CAI nombrós i heterogeni. Prèviament a la 
constitució del CAI es va dur a terme la recopilació de les dades, i entre juliol i setembre es 
va treballar en la preparació de l’avaluació i l’anàlisi de la informació recopilada. 
Setmanalment hi va haver una sessió plenària del CAI dins del període d'anàlisi, discussió i 
redacció de l'autoinforme. El dia 1 de desembre es va fer la reunió de tancament de 
l'autoinforme i, fetes les oportunes modificacions, es va trametre a tota la comunitat 
universitària perquè hi proposés les modificacions que considerés adients. Finalment es van 
enviar les còpies de l’informe d’avaluació interna definitiu a AQU Catalunya perquè els fes 
arribar al Comitè d’Avaluació Externa. L’Avaluació externa es realitzarà durant els primers 
mesos de 2007.  
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Línia estratègica 3. Millorar els canals d’inserció laboral 
Accions 2003 2004 2005 2006 
3.3.1 Potenciar les borses de treball de la URV  X X X 

3.3.2 Implantar activitats per fomentar l’autoocupació      X 
 
Les activitats d’interacció dels alumnes amb el món laboral per facilitar la inserció laboral 
dels titulats de la URV es realitzen a través de la Borsa de Treball i també, de forma 
descentralitzada, a través d’alguns centres i departaments. 
 
Les principals actuacions desenvolupades durant el 2006 han anat adreçades a:  
 
- Enfortir l’estructura institucional de suport, a la inserció i relació amb el món laboral, i 
dissenyar i implantar amb bons resultats una aplicació informàtica a partir d’un model de 
gestió i de procediment per a les pràctiques per a tota la URV. 
 
- Potenciar les activitats per afavorir la inserció, a través de cursos específics i cursos 
d’orientació professional, la organització del II Fòrum d’Ocupació Universitària, en el que hi 
van participar 37 organitzacions empresarials significatives dels diversos sectors de les 
comarques tarragonines (9 més que a la primera edició), la Fira d’Empreses, informació a 
les empreses i increment dels serveis i activitats de la Borsa de Treball de la URV. Totes 
dues activitats (fira d’empreses i jornades d’orientació professional) van comptar novament 
amb el suport del Servei d’Ocupació de la Generalitat, el Fons Social Europeu i el Pacte de 
Santes Creus, amb un finançament del 50%. 
D’altra banda, es van implantar mecanismes en xarxa d’introducció de currículums i 
d’ofertes de treball que faciliten, tant als candidats com a les empreses usuàries, les 
gestions amb la Borsa de Treball en la intermediació laboral. 
 
- Facilitar la relació amb el món laboral, tant durant els estudis com després d’haver-los 
acabat, per enfortir la relació i l’enriquiment mutu entre formació i treball com factor del 
progrés personal i social. En aquesta línia s’ha fomentat la formació del component pràctic 
que reben els alumnes, incorporant les necessitats de l’entorn i dels professionals gràcies als 
consells assessors dels centres. 
 
- Potenciar la inserció laboral dels doctors. La URV ha acollit i participa activament en la 
realització de Jornades Doctorials, que apleguen anualment mig centenar de doctorands. 
Durant una setmana intensiva se’ls orienta sobre el món laboral i es desenvolupen una sèrie 
d’activitats per fomentar les seves habilitats i capacitats.  
 
- Afavorir la creació d’empreses. S’han posat en marxa diverses iniciatives per fomentar 
l’emprenedoria i l’autoocupació entre els titulats: incentivació de les cooperatives i 
l’autoocupació, jornades de creació d’empreses i premis a idees emprenedores. En aquesta 
línia s’ha creat la càtedra d’Emprenedoria, en col·laboració amb les cambres de comerç del 
territori i amb la implicació del Consell Social. Els seus objectiu bàsics són la promoció de 
l’esperit emprenedor a les comarques meridionals de Catalunya en general i entre els 
estudiants de la URV en particular, el foment de la creació d’empreses des de la Universitat, 
el suport als emprenedors en la creació d’empreses i la voluntat de servir d’element 
catalitzador de les diferents entitats i organismes de l’entorn universitari amb competències 
en emprenedoria. 
 
- Realitzar el seguiment de la inserció laboral dels titulats, que ajuda a conèixer quines són 
les necessitats del món laboral, les disintonies amb els aprenentatges i la percepció dels 
titulats i els ocupadors.  
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Evolució indicadors 
El nombre d’ofertes gestionades centralment per la Borsa de Treball ha estat de 999 durant 
l’any 2006, xifra que ha superat àmpliament l’objectiu establert i que suposa un significatiu 
augment del 220% respecte el 2003. A més, cada centre tramita autònomament les ofertes 
de feina que deriven dels seus convenis i contactes, i que es podrien afegir a les que es 
gestionen des de la Borsa de treball ampliant considerablement el total d’ofertes 
gestionades per la URV. 
 
Nombre d’activitats per fomentar l’autoocupació realitzades ha estat de 5 activitats 
relacionades amb l’orientació professional i la creació d’empreses amb un total de 244 
matriculats.  
 
Indicador 2003 2004 2005 2006 
3.2.3 Ofertes de feina tramitades per la Borsa de 
Treball 

312 511 808 999 

3.2.4 Nombre d’activitats per fomentar 
l’autoocupació realitzades   

   5 
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OBJECTIU 4 

Fomentar l'ús de la llengua catalana i el coneixement de les llengües estrangeres 
 
Línia estratègica 1. Dissenyar accions per fomentar la llengua catalana a l’interior 
i l’exterior de la URV 
Accions 2003 2004 2005 2006 
4.1.3 Facilitar la publicació de llibres de text en català  X X X  X  
4.1.5 Convocar programes de promoció de l’ús de la 
llengua catalana entre el personal docent i investigador 

 
   X 

 

La Comissió de Política Lingüística de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el Servei Lingüístic 
promouen l’edició de manuals universitaris en llengua catalana, amb l’objectiu de contribuir 
al procés de normalització lingüística en l’àmbit universitari i de potenciar l’elaboració de 
materials de suport a la docència a la URV.  

El programa Eina de la URV, de caràcter anual, selecciona projectes que es puguin presentar 
als ajuts per a l’edició de manuals universitaris en català de la Generalitat de Catalunya. Els 
projectes són publicats al segell editorial Publicacions URV i durant l’any 2006 han arribat a 
un total de 22 publicacions. 

Durant el 2006 Publicacions URV han editat un total de 21 títols en llengua catalana: 1 de 
divulgació, 2 de recerca, 10 d’institucionals, 6 de docència (5 dels quals dins el programa 
Eina) i 2 d’altres col·leccions. 

 
Línia estratègica 2. Elaborar programes d’inserció lingüística de suport a la 
mobilitat dels estudiants 
Accions 2003 2004 2005 2006 
4.2.1 Realitzar cursos de català per a alumnes no catalans X X X X 
4.2.2 Potenciar el Voluntariat Lingüístic X X X X 
4.2.3 Difondre el patrimoni cultural i lingüístic de la URV X X X X 
 
La URV està apostant fort els últims anys per l’acolliment lingüístic dels universitaris 
nouvinguts, atès que entenem que aquest és el principal repte sociolingüístic universitari. 
Des del 1994 es fan cursos de llengua catalana per a estudiants d’intercanvi, des del 1998 
funciona el Voluntariat Lingüístic, des del 2003 s’impulsa el programa Gràcies i des del 2004 
funciona l’Aula d’Autoaprenentatge per als nouvinguts i una tècnica de dinamització 
lingüística treballa específicament en l’àmbit de l’acolliment. Tot amb l’objectiu que 
l’arribada d’estrangers de fora del territori catalanoparlant no comporti una reculada en l’ús 
de la llengua catalana a la URV. 
 
Aquest 2006 s’han impulsat diferents accions en aquesta direcció. S’organitzen activitats 
culturals i lúdiques al llarg de l’any adreçades a estudiants d’intercanvi per promoure la 
llengua i la cultura catalanes. S’informa l’alumnat nouvingut dels recursos disponibles per 
aprendre llengua catalana. S’impulsa el Voluntarit Lingüístic. S’ofereix una formació en 
diferents modalitats per a aquest col·lectiu: cursos presencials, autoaprenentatge, tutories, 
programa Gràcies. 
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Evolució indicadors 
 
El seguit d’accions institucionals posades en marxa durant els darrers cursos amb l’objectiu 
d’impulsar la inserció lingüística de suport a la mobilitat dels estudiants continuen tenint 
efecte en un increment dels alumnes de la URV que utilitzen aquests programes tal i com 
demostra l’evolució que ha passat de 686 el curs 2002-03 a 731 el curs 2005-06, i suposa 
un increment del 107%. 
 
En la mateixa línia que el punt anterior, la mitjana del nombre d’hores de tutories 
lingüístiques fetes per voluntaris han passat de 100 el curs 2002-03 a 1.150 el curs 2005-
06, i suposa un significatiu increment del 1.150%.  
 
El nombre de llibres en català publicats pel Servei de Publicacions de la URV dins del 
programa Eina de la URV durant l’any 2006 ha estat de 22. 
 
Finalment, el nombre d’alumnes del programa de formació en anglès del Servei Lingüístic 
durant el curs 2005-06 han estat 438, als que se’ls ha d’afegir 15 alumnes dels cursos que 
va impartir l'Escola de Pregrau.    
 
 
Indicadors 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
4.2.1 Nombre d’alumnes participants en la formació 
de català del Servei Lingüístic (mitjana tres darrers 
anys) 

686 734 725 731 

4.2.2 Nombre d’hores de tutories lingüístiques fetes 
per voluntaris  

100 640 1.310 1.150 

4.2.3 Nombre de llibres en català publicats pel 
Servei de Publicacions de la URV   

   22 * 

4.2.6 Nombre d’alumnes del programa de formació 
en anglès   

   438 

* Dada referent a l’any 2006 
 
Línia estratègica 3. Desplegar una metodologia docent per les terceres llengües 
Accions 2003 2004 2005 2006
4.3.1 Potenciar la participació dels alumnes en activitats 
d’aprenentatge de terceres llengües 

 X X  X 

 
A partir del curs 2004-05, la URV ha dissenyat i començat a implantar un programa de 
formació en terceres llengües adreçat a tots els seus estudiants, començant amb els de 
primer cicle. El currículum nuclear de la URV es defineix com el conjunt de coneixements i 
habilitats concretes que tots els titulats de la URV haurien d'assolir, de manera que 
qualsevol titulació de la URV en fos garantia, entre les quals hi ha el coneixement de 
llengües estrangeres, particularment l'anglès. 

 
El requeriment de la llengua assegurarà que qualsevol estudiant de la URV gaudeix de 
suficient familiaritat amb una llengua estrangera. L'estudi d'una llengua estrangera estén el 
rang de coneixements i d'expressió de l'estudiant de manera significativa, permetent-li 
l'accés a materials i cultures que altrament li foren inaccessibles. De moment, davant de la 
impossibilitat d'introduir l'idioma estranger com una assignatura obligatòria, se l'ha 
plantejat dins de la franja de crèdits de lliure elecció, a banda de la formació formalment 
establerta. La voluntat de la URV és que cada centre fomenti l’aprenentatge d’anglès de 
forma activa entre els seus alumnes i, amb aquesta finalitat, s’ha dissenyat un programa de 
formació perquè al final dels seus estudis universitaris aconsegueixin un nivell de 
coneixements equivalent al nivell B2.1 del Consell d’Europa. 
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El document Programa de Formació en Terceres Llengües de la URV recull el procediment 
per desenvolupar el programa, les modalitats formatives, el reconeixement de certificats, les 
equivalències entre títols, i la oferta formativa presencial de llengües estrangeres de la URV.  
 
S’ha començat a aplicar els cursos dins del currículum nuclear de l’Escola de Pregrau, en els 
àmbits de competències que corresponen al desenvolupament de la vida personal i 
professional tenint una perspectiva àmplia i global del món, i moure’s amb facilitat per 
l’espai europeu. El Servei Lingüístic va organitzar i gestionar els cursos durant el curs 2005-
06 i durant el 2006-07 n’és el responsable l’ Escola de Pregrau. Durant el 2005 es van fer 
dos grups de 60 hores cadascun i hi van participar 17 alumnes. Durant el 2006-07, s’han fet 
11 grups de 120 hores i un de 60 hores entre la Facultat de Ciències Jurídiques, la Facultat 
de Medicina i Ciències de la Salut, l’Escola Universitària de Turisme i Oci, i el Campus de les 
Terres de l’Ebre. En total hi estan participant 228 alumnes. 
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EIX 2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I 
CONEXEMENTS 
 

OBJECTIU 5 
Incrementar la qualitat dels doctorats i el nombre de doctors 

 
Línia estratègica 1. Posar en marxa l’Escola de Doctorat de la URV 
Accions 2003 2004 2005 2006 
5.1.2 Potenciar les relacions interdepartamentals i 
interuniversitàries dels programes de doctorat 

 X X X 

5.1.4 Fer evolucionar l’Escola de Doctorat cap a l’Escola 
de Postgrau i  Doctorat   

   X 

 
Els ensenyaments de postgrau i doctorat de la URV han continuat erigint-se en el marc 
d’una política de qualitat, potenciada a tots els nivells des dels departaments, investigadors i 
de les unitats que hi donen suport, en concret, l’Escola de Postgrau i Doctorat.  
 
És determinant que els doctorats que s’ofereixin tinguin la màxima qualitat possible i, per 
això, amb  l’ esforç conjunt dels departaments i investigadors s’ha anat millorant la nostra 
oferta fins a tenir actualment una programació de primer nivell en el context estatal, amb 
més de 20 programes actius per curs. Es tracta d’una oferta que abasta tots els àmbits del 
coneixement, implica la totalitat de departaments de la URV i, cada cop més, es planteja en 
col·laboració amb altres universitats. Concretament, el nombre de programes 
interuniversitaris del bienni 2005-07 és de 17, mentre que els de biennis anteriors era 
inferior a 10. 
 
En el marc de la programació oficial de postgrau, per el curs 2006-07 s’han ofertat 24 
màsters oficials integrats en 16 programes oficials de postgrau, tots amb la participació de 
més d’un departament i dels que se’n deriven 10 programes de doctorat de caire 
interuniversitari  
 
D’altra banda, en el marc del procés d’integració a l’EEES, un dels reptes plantejats a les 
Universitats és la internacionalització de l’oferta i la facilitació de la mobilitat europea, tan 
d’alumnes com de professors. La URV ha pres consciència d’això i del conjunt de l’oferta per 
al curs 2006-07 aproximadament el 50% dels programes de doctorat tenen participació 
internacional 
 
Aquest plantejament del doctorat com a element estratègic per a consolidar la URV com una 
universitat investigadora va portar a crear el curs 2003-04 l’Escola de Doctorat. Aquesta 
unitat es va crear per a donar suport específic a la logística d’organització d’aquests 
programes. Es va considerar necessari, però, i en previsió del canvi que suposava la nova 
arquitectura de titulacions de postgrau, ampliar l’abast de l’Escola de Doctorat per a 
esdevenir Escola de Postgrau i Doctorat. 
 
L'Escola de Postgrau i Doctorat s’ha consolidat com la unitat de suport que facilita a la 
comunitat universitària les actuacions relacionades amb els estudis de postgrau (màsters i 
doctorats), vetlla per la qualitat i l’especialització d’aquests estudis. En concret, fomenta la 
cooperació interuniversitaria dels programes de màster i doctorat, planifica i organitza la 
captació internacional de postgrau i du a terme una estratègia de màrqueting adaptada. En 
el marc de serveis orientats a l’alumne té dins de les seves responsabilitats l’acollida dels 
estudiants estrangers de postgrau i l’assistència a aquests en temes d’estrangeria, 
habitatge, atenció i informació. 
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L’estructura ja consolidada de l’Escola de Postgrau i Doctorat actualment la formen: el 
Director de l’Escola, dos tècnics i un suport administratiu. 

Línia estratègica 2. Fomentar la qualitat dels programes de doctorat 

Accions 2003 2004 2005 2006 

5.2.1 Presentar a la renovació de la Menció de Qualitat del MECD 
els programes de doctorat i programes oficials de postgrau que 
se’n deriven 

X X X X 

5.2.2 Establir un sistema d’assignació de recursos pels 
programes oficials de postgrau basat en criteris de demanda i 
qualitat   

   X 

 

En el 2006, el nombre de programes de doctorat presentats per la URV a la convocatòria  
2006-07 és de 23 programes, del quals 18 d’ells han obtingut dita menció, fet que 
representa un 78% de tots el programes de la URV gaudeixen de la menció de qualitat. 
D’aquests programes de doctorat 17 són  doctorats que en aquest curs han passat a formar 
part de programes oficials de postgrau. 
 
A més, la URV ofereix durant el curs 2006-07 6 doctorats interuniversitaris (RD 778/1998) 
coordinats per altres universitats, que també disposen de la Menció de Qualitat. Quatre 
d’ells l’han renovada i un l’ha aconseguida per primer cop. 
 
Complementàriament a l’impuls donat a la certificació del doctorat, s’han millorat els 
processos d’organització i gestió dels programes de doctorat, principalment amb l’Escola de 
Doctorat –que posteriorment (2004) ha passat a denominar-se Escola de Postgrau i 
Doctorat-, i els mecanismes de difusió de la informació, sobretot a la pàgina web 
institucional.  

Per establir un sistema d’assignació de recursos pels programes oficials de postgrau basat 
en criteris de demanda i qualitat s’ha elaborat un model de finançament comú per a tots els 
màsters en funció dels ingressos reals de matrícula i que permeti cobrir les despeses de 
coordinació i la despesa corrent destinada a centres i departament i les necessàries en 
funció de les característiques dels programes. D’aquesta manera s’assignarà als programes 
oficials de postgrau que incorporin un programa de doctorat de qualitat una quantitat 
addicional d’acord amb els criteris de finançament del curs 2005-06 a programes de 
doctorat. 
 
L’any 2006 la URV han aconseguit ajuts per a la mobilitat de professors visitants en 
programes oficials de postgrau per un import de 118.960€, així com per a la realització de 
pràctiques especialitzades (incrementar les possibilitats formatives) als programes de 
postgrau oficials (12.000€). 
 
A més, durant el 2006 els programes amb menció de qualitat de la URV han aconseguit 
ajuts per la mobilitat de professors per un valor de 51.546,00€.  
 
Evolució indicadors 

 

5.2.1 Doctorats amb Menció de Qualitat 
 Nombre total de 

programes de doctorat 
presentats per la URV 

Nombre de mencions 
obtingudes per la URV 

Percentatge URV de 
mencions obtingudes 
sobre les presentades 

2003-2004 11 8 73% 
2004-2005 13 9 69% 
2005-2006 16 14 88% 
2006-2007 23 18 78% 
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La culminació del procés formatiu dels programes de doctorat es concreta en la lectura de 
tesis doctorals. A la URV la mostra que aquesta formació de postgrau tanca el cicle és 
l’increment progressiu del nombre de tesis doctorals llegides. La mitjana mòbil dels darrers 
tres cursos ha estat de 64 tesis, davant de les 52 de la mitjana del 2000-01 a 2002-03, la 
qual cosa suposa un augment del 23%. 
 

 
 
Línia estratègica 3. Impulsar la internacionalització dels programes de doctorat 
Accions 2003 2004 2005 2006 
5.3.1 Incrementar la col·laboració amb altres universitats en 
l’organització d’empreses 

X X X X 

5.3.2 Implantar una política per afavorir la presència d’alumnes 
estrangers en els programes de doctorat de la URV   

X X X X 

5.3.3 Internacionalitzar serveis a la URV: web, Borsa 
d’Habitatge  

X X X X 

 
Tenint en compte la missió territorial de la URV, des de la seva direcció s’ha afavorit 
actuacions per fomentar la interacció de la Universitat amb les empreses a través de 
projectes al voltant del coneixement i la innovació, que s’ha materialitzat amb la creació de 
tres càtedres universitat-empresa i de la signatura de convenis durant l’any 2006.  
 
Un altre indicador de qualitat dels doctorats que contribueix positivament al reconeixement 
és el nombre d’estudiants estrangers, i concretament la presència en els doctorats que han 
rebut la menció de qualitat. Per aquest fet és bo que la seva presència es fomenti. En 
aquest sentit, l’Escola de Postgrau i Doctorat ha intensificat la cooperació interuniversitària 
així com la seva internacionalització, amb accions específiques de promoció exterior del 
doctorat que han permès un progressiu increment del nombre d’alumnes internacionals fins 
a representar una xifra 56% dels estudiants matriculats en programes de doctorat en els 
darrers quatre anys.  
 
L’augment any rere any d’aquesta presència d’alumnes estrangers a la URV, especialment 
en l’àmbit de postgrau i doctorat ha fet necessari la creació d’un grup de treball per analitzar 
la situació actual d’acollida i impulsar les accions per a millorar-ne l’acollida i l’assistència a 
aquests en temes d’estrangeria, habitatge, atenció i informació. Pel que fa a l’entorn de 
suport als òrgans de govern s’ha endegat l’àmbit d’internacionalització al Gabinet Tècnic del 
Rectorat. Aquest grup de treball interdepartamental s’ha reunit periòdicament per tal 
d’analitzar des d’una perspectiva d’internacionalització els serveis que oferim als nostres 
visitants internacionals, siguin estudiants, professors, investigadors o altres. Aquest grup de 
treball transversal s’ha centrat en el disseny d’un nou Pla d’acollida per a la nostra 
universitat.  
 
El Pla d’Acollida, que més endavant pot esdevenir el punt de partida d’una reestructuració 
interna més profunda, s’ha basat en una revisió de tots els processos d’internacionalització 
que té la nostra institució. A través d’aquest treball, s’ha analitzat en profunditat la web de 
la universitat (informació, circuit, claredat...), la qüestió de l’allotjament i serveis de la borsa 
d’habitatge, el sistema d’informació que rep aquest visitant i l’acollida que se li dóna. I s’han 
identificat accions que pretenen millorar notablement l’enfocament internacional dels 
nostres serveis.  

5.2.3 Nombre de tesis anuals llegides (mitjana darrers tres anys) 
Mitjana 2000-01 – 2002-03 52 
Mitjana 2001-02 – 2003-04 64 
Mitjana 2002-03 – 2004-05 66 
Mitjana 2003-04 – 2005-06 64 
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Evolució indicadors 
 
Percentatge d’alumnes estrangers als programes de doctorat amb menció de qualitat és del 
56%. La procedència d’aquests estudiants per continents és d’un 25.14% d’Amèrica, un 
20% de la resta d’Europa, un 6,5% d’Àsia i un 3,5% d’Àfrica. 

 

 
 
 
 
 

5.2.2 Percentatge d’alumnes estrangers als programes de doctorat amb menció de qualitat 
(mitjana 3 anys) 

Percentatge d’estrangers curs 2001-02 27% 
Percentatge d’estrangers curs 2002-03 42% 
Percentatge d’estrangers curs 2003-04 48% 
Percentatge d’estrangers curs 2004-05 64% 
Percentatge d’estrangers curs 2005-06 56% 
Mitjana 2003-2006 56%
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OBJECTIU 6 

Potenciar la qualitat i la productivitat científica 
 
Línia estratègica 1. Potenciar les capacitats estratègiques per desenvolupar una
recerca competent i competitiva 
Accions 2003 2004 2005 2006 
6.1.2 Revisar i desenvolupar els àmbits estratègics de recerca  X X X X 
6.1.3 Analitzar la productivitat i la visibilitat científica de la URV 

 
   X 

El Pla Estratègic de Recerca defineix els àmbits prioritaris de recerca i les accions per 
aconseguir que esdevinguin visibles científicament. Això, juntament amb una organització 
eficient i eficaç de l’activitat investigadora ha de contribuir al desenvolupament d’una 
recerca de qualitat que faci de la URV un referent investigador europeu.  
 
La Universitat ha seguit configurant els àmbits prioritaris de recerca, alineant-los amb la 
docència de postgrau i a través de la creació de centres de recerca singulars. Entre els 
projectes que s’han iniciat en vistes al futur cal destacar: 
 
L’àmbit de la química i l’enginyeria química 
L’impuls de la URV per a crear l'Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) s’ha consolidat 
com una aposta de gran magnitud entre les desplegades en el context català en l’àmbit de 
la química. El treball conjunt i sinèrgic entre la URV i l’ICIQ juntament amb el 
desenvolupament del Parc Científic i Tecnològic de Tarragona, ha de contribuir decididament 
a la configuració d’un pol acadèmic i científic en aquest àmbit de primera magnitud estatal, i 
amb projecció internacional, que esdevingui un clúster europeu de primer nivell. 
 
L’àmbit de l’arqueologia clàssica 
De manera similar al que ha succeït amb l’ICIQ, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
(ICAC) és ja una realitat que s’ha incorporat al panorama científic i que s’ha adscrit a la URV 
a través del conveni corresponent ratificat per la Generalitat.  
 
L’àmbit del turisme 
La cooperació entre la Federació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona, la URV, Universal 
Mediterrània i l’Ajuntament de Vila-seca en el sector turístic ha reeixit en iniciatives com la 
creació de l’Observatori de Turisme de la Costa Daurada i la creació de la Fundació 
Universitària de Turisme i Oci, a la qual s’integraren també la Generalitat (a través de la 
Direcció General de Turisme) i la UOC. Més recentment s’ha generat, entre les institucions 
esmentades, la voluntat de crear al voltant de l’Escola Universitària de Turisme i Oci un parc 
científic i tecnològic en l’àmbit del turisme i l’oci que esdevindrà el primer PCT orientat al 
turisme de l’Estat, s’articula al voltant de la creació del Centre d’R+D+I en Turisme i Oci.  
 
L’àmbit de la prehistòria 
L’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), és un projecte articulat al 
voltant d’un nucli científic constituït per un equip transdisciplinari de prestigi internacional 
integrat pel grup de recerca consolidat en Autoecologia Humana del Quaternari, personal 
d’altres universitats i membres de l’Equip d’Investigació d’Atapuerca. L’IPHES es configura 
com un centre d'excel·lència en la investigació sobre l'evolució i el comportament humà, 
amb vocació d'esdevenir líder europeu en aquesta temàtica.  
 
L’àmbit de cultura 
Integrat en el PCT de Tarragona i orientat a la cultura, es preveu la creació, a banda de 
l’IPHES, d’un Centre d’R+D+I Sociocultural que participi de la creació d’estructures de valor 
afegit pel desenvolupament d’un clúster d’R+D+i sociocultural a Tarragona que permeti 
generar serveis d’elevat valor afegit per a les empreses i institucions implicades. 
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Actualment s’està pendent de l’adjudicació del contracte per a la redacció del projecte i 
direcció de les obres de l’edifici que acollirà l’Institut. 
 
L’àmbit de la biomedicina 
La biomedicina ha esdevingut un àmbit estratègic de recerca a la URV, a partir de criteris de 
trajectòria, com el PRI 2005-08 de la Generalitat. En aquest sector, la recerca de la URV 
obté visibilitat i té potencial científic significatiu. Per optimitzar el capital humà i científic, la 
URV, conjuntament amb els centres sanitaris de referència del sud de Catalunya, ha creat 
l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili que agruparà tots els centres de recerca clínica 
i bàsica de la zona, amb l’objectiu de potenciar la recerca translacional en l’àmbit de la 
nutrició, i s’especialitzarà en la genòmica nutricional, aplicada a malalties metabòliques, 
cardiovasculars, infeccioses i mentals.  
 
L’àmbit de l’enologia 
La investigació en l’àmbit de l’enologia de la Facultat d’Enologia realitzada pels grups 
d’investigació s’han configurat com una de les unitats que conformen el Centre de 
Referència en Tecnologies Agroalimentàries (CeRTA), un centre virtual que aglutina els 
equips d’investigació més significatius en aquest àmbit a Catalunya. El CeRTA ha passat 
recentment de ser un centre de referència a una xarxa temàtica especialitzada, amb un 
suport econòmic rebut del Govern de la Generalitat. 
 
Per això en el marc d’un projecte de més ampli abast s’ha constituït el Parc Científic i 
Tecnològic de la Indústria Enològica a Falset, on es preveu la creació del Centre d’R+D+I de 
la Indústria Enològica. Estructura que s’ha d’integrar el Centre de Recerca en Enologia de 
Catalunya i esdevenir un referent per afrontar els reptes presents i futurs de competitivitat 
de la indústria enològica. 
 
Més enllà dels àmbits estratègics, la URV ha promogut la participació de les seves unitats en 
la convocatòria de redacció de projectes de centres de recerca i innovació en l’àmbit de les 
humanitats i les ciències socials (CRIs) que promou el DURSI, a través de dues sol·licituds:  
 
• Institut de recerca i innovació en desenvolupament sociocultural (IRIDS) 
• Centre Català Interuniversitari de Recerca i Innovació Tecnològica i Gestió de Continguts 

 
D’altra banda per millorar els processos de certificació externa de la qualitat de les activitats 
de recerca, la qualitat dels sistemes d’informació del seguiment de la política científica 
institucional i difusió dels resultats, aquest curs s’ha aplicat el sistema de priorització dels 
ajuts a la recerca revisat l’any anterior 

El procés de configuració del mapa de postgraus i el de priorització dels àmbits de recerca 
es basen en l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu de la capacitat científica a la URV. Així podem 
detectar els àmbits amb un posicionament adequat per a ser considerats prioritaris en un 
futur proper i la qualitat dels recursos humans, de l’activitat científica i dels resultats de la 
recerca en relació amb els respectius àmbits a Catalunya.  

Per assolir-ho s’analitza anualment la productivitat i la visibilitat científica de la URV 
elaborant l’ “Informe anual 2006 sobre la visibilitat de la producció científica de la URV 
segons l’Institute for Scientific Information (ISI)” a partir de l’explotació de les dades 
extretes de la web of knowledge de l’ISI de Filadèlfia (Estats Units d’Amèrica).  

L’Institut és una entitat de referència mundial en divulgació i informació científica, com a 
font d’informació i com a indicador de la visibilitat científica. A partir de les edicions del 
Current Contents Edition i l’Essential Science Indicators (ESI), disponibles a la seva web es 
coneix la visibilitat científica de la URV com a institució. 

Els resultats ens mostren que durant l'any 2006 la URV ha tornat a ser la quarta universitat 
de Catalunya en nombre d’articles publicats en revistes científiques amb una producció 
científica que representa el 6,3% del total de Catalunya i l’1,5% de l’Estat, on ocupa el lloc 
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24 entre les 71 universitats que hi ha. La producció de la URV està un 50% per sobre del 
nivell que li correspon per grandària (1% del sistema universitari estatal) i en proporció de 
publicacions per nombre professors numeraris, ocupa el cinquè lloc de l’Estat. Una producció 
d’alta qualitat, ja que en nombre de cites per article publicat (7,7) la URV ocupa el lloc 14 
entre les universitats del conjunt de l’Estat.  

Per àrees, destaca la producció científica en física, química i ciències de la terra, que 
enguany representa el 2% del total estatal on la URV ocupa el lloc 15; en arts i humanitats, 
on amb el 0,8% dels articles ocupa el lloc 16, i l’enginyeria, computació i tecnologia, on amb 
el 2,2% de la producció ocupa el lloc 19 del rànquing estatal.   

L’informe també analitza l’evolució dels resultats de la cooperació científica de la URV amb 
centres de recerca d’altres països.  L’evolució ha estat molt positiva, ja que dels 12 articles 
en col·laboració internacional publicats el 1990 s’ha passat a 404 l’any 2004 

 
Línia estratègica 2. Crear estratègies de col·laboració en R+D+I amb altres
entitats externes 

Accions 2003 2004 2005 2006

6.2.1 Estructurar la participació en entitats d’R+D+I (centres de la 
Generalitat) X X X X 

6.2.2 Col·laborar amb altres entitats de recerca, especialment de 
l’àrea geogràfica d’influència de la URV X X X X 

 
Els resultats de l’acció referida a l’estructuració de la participació en entitats d’R+D+I s’ha 
concretat, per una banda, en la creació de centres de recerca propis, i de l’altra, en 
l’establiment dels instituts de recerca de manera conjunta amb la Generalitat de Catalunya. 
 
Instituts de recerca conjunts amb la Generalitat 
- Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)  
- Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) 
- Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) 
- Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) 
- Institut de Recerca en Enologia i Viticultura de Catalunya (IREVC) 
- Institut de Recerca en Tecnologia Turística de Catalunya (IRATTC) 
 
Centres de recerca propis 
Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta 
 
També cal esmentar, en aquest àmbit, la participació de la URV en el projecte del Centre 
Tecnològic Mestral, en el Centre d’investigació en energies renovables, i la constitució de la 
universitat com a Entitat d’avaluació en riscos industrials.  
 
El curs 2004-05 es va crear el Centre d’Innovació i Recerca en Turisme i Oci (CIRTO), el 
Centre d’Innovació per a la Competitivitat de l’Enologia Catalana (CICEC) i es va iniciar el 
desenvolupament del projecte Àgora Universitària de la Mediterrània. 
 
Durant els cursos 2004-05 i 2005-06, en el marc del Projecte de Parcs Científics i 
Tecnològics, s’ha creat el Centre R+D+I en Turisme i Oci, Centre R+D+I en la Indústria 
Enològica, el Centre R+D+I Sociocultural, el Centre R+D+I en Química Sostenible i es 
participa en el Parc Tecnològic de Tarragona, el Tecnoparc (Reus), el Parc Científic i 
Tecnològic en Enologia, i el Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci. 
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Línia estratègica 3. Millorar la qualitat i la gestió de la recerca 
Accions 2003 2004 2005 2006 

6.3.1 Incorporar i mantenir investigadors  X X X X 

6.3.4 Iniciar la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat de la 
recerca a la URV  

   X 

6.3.5 Iniciar la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat del 
Servei de Recursos Científics i Tecnològics  

   X 

6.3.6 Incorporar personal de suport a la recerca de forma estable 
 

   X 

 
La incorporació d’investigadors postdoctorals i sèniors amb dedicació predominant a la 
recerca és un element significatiu que ha marcat en els darrers anys un canvi que, si es 
consolida, facilitarà l’increment de la capacitat i la qualitat científica de la Universitat. 
L’aposta decidida de la URV per aprofitar aquests nous recursos humans es plasma en el 
procés de consolidació d’investigadors, entre ells els investigadors Ramón y Cajal, a través 
del programa d’incentiu per a la incorporació d’investigadors el programa I3 del Ministeri 
d’Educació i Ciència, o en la participació en els programes Francesca Ça Torra i Beatriu de 
Pinós del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, així com la 
incorporació de personal del ICREA. 

Pel que fa al personal docent i investigador que forma part de la plantilla, s’ha actuat en 
dues línies per fomentar la dedicació investigadora. D’una banda, s’ha facilitat la 
incorporació a les activitats de recerca del personal que té capacitat investigadora 
(programa ACCES i programa AIRE) i, d’una altra, a través del pacte de dedicació, es 
permet que la intensitat de dedicació a la recerca pugui variar la dedicació a la docència. 
Aquest és un element transcendent de la política que s’ha implantat en aquest curs i que ha 
de permetre millorar substancialment l’esforç investigador dels recursos humans de la URV 
incrementant la proporció dels investigadors actius respecte al personal que té capacitat 
investigadora així com el seu pressupost. 

Amb l’objectiu d’impulsar els processos de reconeixement extern de la qualitat de les 
activitats de recerca, la URV ha començat a treballar per tal d’implantar un sistema de 
gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001 als grups recerca, centres i unitats de la 
universitat que pugui ser certificat per part dels òrgans competents. Aquesta certificació, a 
més de les millores d’organització i de gestió que pot proporcionar, suposarà 
indubtablement un segell de qualitat i una bona carta de presentació per millorar les 
condicions competitives dels grups a l’hora d’aconseguir projectes i contractes. 

En el marc d’aquest procés, la URV va llançar a finals del 2005 un Programa de Suport als 
processos de certificació de la qualitat dels grups de recerca que s’ha començat a 
desenvolupar durant l’any 2006. Després de la resolució de participació en el programa es 
van porta a terme reunions amb els departaments, unitats i grups de recerca interessats per 
valorar la seva situació de partida quant als requeriments de la norma ISO 9001 i recollir la 
informació suficient per planificar la implantació conjunta d’un sistema de gestió de la 
qualitat. 

Quant a l’abast del sistema de qualitat, s’ha treballant en la definició d’un model comú quant 
a política, objectius i procediments bàsics requerits per la norma. El  model es completarà 
amb els procediments específics diferents que són necessaris per reflectir els processos 
particulars de cada grup de recerca, les instruccions de treball i els registres adequats per 
cada cas. 

S’està treballant també per posar a punt solucions organitzatives per facilitar la tasca dels 
grups: aplicacions informàtiques de recollida de la documentació, planificació de la tutoria i 
assessorament, formació en qualitat pels gestors i responsables del sistema de qualitat, 
mesures d’informació i sensibilització per a tots els col·lectius implicats, etc. 

El Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV ha portat a terme durant l’any 2006 el 
procés d’implantació d’un sistema de gestió de la qualitat segons els requeriments de la 
norma ISO 9001. Aquest procés ha implicat la identificació, revisió i documentació de tots 
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els processos del servei, així com un esforç en la millora dels circuits interns de seguiment 
de qualitat, valoració de la satisfacció dels usuaris, establiment d’objectius de qualitat i 
avaluació dels processos.  

El Manual de Qualitat elaborat a partir d’aquest procés defineix la política de qualitat del 
servei i els seus compromisos. En aquest sentit, el Servei de Recursos Científics i Tècnics te 
com a missió oferir suport tècnic i equipament científic a investigadors dels grups de recerca 
de la URV, innovadors i empreses; a través de serveis orientats a la millora de la seva 
posició competitiva en els seus diferents àmbits d’actuació. El Servei de Recursos Científics i 
Tècnics te com a missió esdevenir la plataforma de suport a les activitats de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació (I+D+i) que permeti als grups de recerca de la Universitat 
Rovira i Virgili i als agents implicats en la I+D+i del seu entorn socioeconòmic, la seva 
projecció i visibilitat internacional. 

Al final del procés d’implantació del sistema de gestió de qualitat, l’SRCiT va portar a terme 
una auditoria interna com a preparació per l’auditoria externa de certificació, que va tenir 
lloc els dies 7 i 8 de novembre de 2006 per part de l’entitat certificadora Bureau Veritas. El 
SRCiT va rebre un informe favorable a la certificació, amb propostes de millora, que 
permetrà obtenir el certificat corresponent durant els primers mesos de 2007. 

Un altre element molt important de la política de personal dedicat a la recerca és el personal 
de suport. La seva intervenció actua sobre tasques imprescindibles del cicle de la producció 
científica: tècnics analítics, gestors, documentalistes, etc. La política de l'equip de govern ha 
mantingut una línia de distribució dels recursos orientats a fomentar la incorporació de 
tècnics a través de programes propis (programa PSR de la URV i del DURSI) i aliens 
(programa de tècnics de suport a la investigació del MEC). Durant l’any 2005 es va 
començar el procés d'estabilització de tècnics amb la finalitat de garantir la necessària 
estabilitat laboral de les persones i permetre la continuïtat del suport tècnic als grups de 
recerca. Fins l’any 2005 es van consolidar un total de 16 places que sumades a les 8 de 
l’any 2006 fan un total de 24 places consolidades.  
 
 
Evolució indicadors 
 
La recerca, juntament amb la docència, representa una de les activitats principals de la 
universitat, fet pel qual les polítiques per promoure la creació de coneixement es troben 
entre les línies prioritàries de govern de la majoria d’universitats. Un bon indicador del 
potencial investigador que té una universitat és el nombre de personal docent i investigador 
implicat en projectes d’R+D+I. Aquesta dada evoluciona de forma positiva a la URV en el 
darrers anys, ja que la mitjana del 2000 a 2002 és de 299 investigadors. Quant a la mitjana 
mòbil del darrer trienni, ha estat de 351, increment que mostra la tendència positiva de què 
gaudeixen els recursos per a la recerca de la URV. 
 
Un altre indicador del potencial investigador que té una universitat és el finançament que 
obté per a les activitats de recerca, de fons competitives. En aquest sentit, la URV ha 
aconseguit en el darrer trienni un finançament de 5,5 M€, que representa un 105% 
d’augment respecte al trienni anterior, i és una prova de l’esforç que realitza la universitat 
per situar-se a primera línia de la recerca catalana i europea. 
 
En la línia de potenciar la recerca a tots els nivells, es duen a terme accions per impulsar la 
dedicació a les activitats de recerca entre tot el professorat universitari. El desplegament del 
Pla Estratègic de Recerca és l’objectiu clau de futur de la URV, tenint present el context 
extern i intern i les amenaces i oportunitats. Actualment, el percentatge de professorat 
doctor de la URV que ha obtingut trams de recerca se situa en el 82%. 
 
 
 
 
 

32

FOU 49 / Consell de Govern de 12 de juliol de 2007 / Organització i recursos



3131

MEMÒRIA DEL CONTRACTE PROGRAMA 2002-05. PRÒRROGA 2006 
 
 

  

 
6.2.4 Nombre de PDI implicat en projectes de recerca 
Mitjana 2000-02 299 
Mitjana 2001-03 341 
Mitjana 2002-04 350 
Mitjana 2003-05 352 
Mitjana 2004-06 351 

 
6.2.5 Finançament obtingut en projectes d’R+D nous (mitjana darrers tres anys)*
2000-02 2.375,14 € 
2001-03 3.101,49 € 
2002-04 3.411,64 € 
2003-05 5.242,36 € 
2004-06 5.512,25 €  
* en milers d’euros 

 
6.2.6 Percentatge de professorat doctor amb trams de recerca 
 2004 2005 2006 
Professors doctors * 292 318 316 
Professors doctors * amb trams de recerca 235 257 259 
% professors Dr. amb trams 80,5% 80,8% 82,0% 
* inclou els Dr. que pertanyen a les categories: Catedràtic d’Universitat, Titular d’Universitat i 
Catedràtic d’Escola Universitària 

 

6.2.7 Nombre de places de personal de suport a la recerca consolidades  
Fins 2005 16 

2006 8  
TOTAL 24 

 
 
Línia estratègica 4. Difondre el coneixement científic 
Accions 2003 2004 2005 2006
6.4.1 Difondre l’activitat científica en els mitjans de comunicació X X X X 
6.4.2 Implantar la presència institucional en fires i congressos X X X X 
6.4.4 Elaborar la Memòria de Recerca, Desenvolupament i 

Innovació de la URV    
   X 

 
La URV entén la comunicació com a eina estratègica per transmetre adequadament a la 
societat el coneixement generat a través d’un dels processos clau de la Universitat, com és 
l’activitat d’R+D+I, i impulsar la transformació i el progrés socioeconòmic del territori, així 
com afavorir la generació d’opinió i el rendiment de comptes. Per complir aquesta funció, el 
Pla Estratègic de Recerca planteja com a estratègia la divulgació del potencial científic i els 
resultats de la recerca de la URV. 
 
En el període inclòs en el Contracte Programa, aquesta estratègia s’ha concretat en accions 
per a la difusió i la comunicació a tots els públics susceptibles de mostrar algun nivell de 
sensibilitat davant l’activitat d’R+D+I de la Universitat. Atesa la multiplicitat de col·lectius 
potencialment interessats i la diversitat d’inquietuds, l’actuació de la Universitat s’ha 
orientat a la definició d’instruments de comunicació diferenciats segons el públic objectiu 
tant intern com extern a la URV. 
 
Durant el curs 2005-06 s’ha impulsat la millora de la comunicació de la institució amb la 
implementació de nous instruments i l’augment de l’ús de les noves tecnologies per facilitar 
la comunicació entre la comunitat universitària i la projecció externa. Una de les novetats 
per a reforçar la difusió de la ciència de la URV serà el Directori d’Experts que s’activarà els 
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propers mesos per posar als nostres investigadors a l’abast dels mitjans de comunicació i de 
la societat en general. 
Pel que fa a la comunicació interna, s’han fet set edicions del butlletí URV@ctiva, adreçat al 
PDI i PAS, i s’ha estrenat el butlletí Tu mateix/a adreçat als estudiants, tots dos en format 
electrònic i en paper. A més, s’ha continuat editant el diari digital URV@ctiva i la revista 
Rovira i Virgili. 
 
D’altra banda, s’ha continuat la revisió de la presència institucional de la URV a Internet com 
a canal de comunicació interna, a través de la potenciació de la intranet URVnet (alumnes, 
PDI i PAS), i com a canal de comunicació externa. Aquest procés de millora s’esten 
progressivament a les webs dels centres i departaments. Per tal de potenciar la projecció 
externa de la recerca de la Universitat s’han editat mensualment els suplements 
Perspectives i Indicador Universitari. 
 
A més, amb el propòsit de posar a l’abast de la societat, en general, i les empreses i 
institucions, en particular, els recursos humans i tecnològics, la URV va elaborar, ja l’any 
2002, el Catàleg de l’oferta científicotecnològica, on es recull el catàleg de serveis i 
productes científics dels grups de recerca, centres d’innovació i serveis de la URV. Des de 
llavors, aquest catàleg s’ha convertit en una eina efectiva de difusió específica de les 
activitats de recerca i desenvolupament. Per això, aquest 2006 s’ha finalitzat la revisió 
completa i en profunditat del catàleg.  
 
En l’àmbit extern, també es duen a terme accions divulgatives de la ciència específiques per 
a públic vinculat potencialment a la Universitat, com són els estudiants dels centres de 
secundària. Durant el 2006 s’han realitzat les següents accions: 
 
Presència de la URV a Fires i Salons 
• Saló Estudia de Barcelona 
• Saló de l’Estudiant de Valls 
• Expo-Ebre de Tortosa 
• Fira Multisectorial de Cambrils 
• Expro-Reus 

Tramesa de material informatiu a 
altres fires 
• Aula de Madrid  
• Mostra d’Ensenyament de Montcada i 

Reixac 
• X Salón Joven de Benetússer 
• Fira de l’Estudiant del Bages  
• V Mostra d’Ensenyament de Terrassa 

 

Entre aquestes accions divulgatives destaca com a activitat plenament consolidada des de 
1996 la Setmana de la Ciència, on mitjançant activitats lúdiques (jocs, tallers, concursos, 
etc.) i culturals (conferències, exposicions, etc.) els investigadors dels grups de recerca 
presenten directament als estudiants, i al públic en general, els resultats dels seus treballs 
d’investigació a través d’un llenguatge entenedor, aquest any 2006 ha tingut una assistència 
de 943 visitants. 

La memòria d'R+D+I de la URV (ftp://ftp.urv.cat/disk2/gtr/ifproductivitat.pdf) és un 
document que recull de forma sintètica els principals paràmetres de la recerca 
desenvolupada a la Universitat a través de les seves unitats durant un període de temps 
determinat, amb l'objectiu de projectar el caràcter investigador de la URV i servir 
d'instrument de rendició de comptes a la comunitat universitària, a les institucions i a la 
societat. L'any 2006 s'ha aprovat un nou model de memòria institucional d'R+D+I que 
permet donar més visibilitat a aquestes activitats de la URV. El document conté informació 
relativa a l'aportació de la URV a la generació de coneixements en tots els àmbits on té 
presència, les fites més rellevants assolides en els diferents àmbits d'R+D+I, l'evolució dels 
principals indicadors d'R+D+I i l'inventari d'activitats de les unitats de recerca. 
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OBJECTIU 7 

Promoure la transferència associada a la recerca i orientada a la innovació i la 
cultura de l’emprenedoria entre la comunitat universitària 

 
Línia estratègica 1. Articular el Parc Científic i Tecnològic (PCiT) de la URV i 
participar en d’altres 
Accions 2003 2004 2005 2006 
7.1.5 Desenvolupar el projecte de Parcs Científics i 

Tecnològics de la URV   
   X 

 
En relació amb aquesta línia estratègica, la Universitat ha liderat la creació d’una xarxa de 
parcs científics i tecnològics, que amb la implicació dels sectors productius més rellevants 
del nostre entorn, ha de potenciar la innovació tecnològica com a factor de 
desenvolupament econòmic del territori. Es tracta d’una iniciativa que, a més, permet 
l’alineament de les activitats de transferència, innovació i desenvolupament territorial amb 
l’estratègia i les prioritats en matèria de recerca i formació de la Universitat. 
 
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI, VILA-SECA 
Pel que fa referència a la Societat Promotora del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, 
s’ha iniciat les converses per afegir durant el 2007, a la Federació Empresarial d’Hostaleria 
de Tarragona, l’Ajuntament de Vila-seca i la URV, les següents entitats: Diputació de 
Tarragona, Port Aventura, Observatori de Turisme de la Costa Daurada i la Direcció General 
de Turisme, directament o a través de l’Institut de Recerca en Turisme de Catalunya que 
s’ubicarà en el Parc.  
 
Així mateix, i per tal de potenciar l’activitat de l’Observatori de Turisme, en el qual també 
participa la URV, i amb la visió que esdevingui en un futur un Centre de Difusió Tecnològica 
de la xarxa del CIDEM, també s’impulsa la involucració de nous agents en la seva Fundació. 
L’Observatori també s’ubicarà en el Centre d’R+D+i que s’està construint al costat de 
l’Escola Universitària de Turisme i Oci a Vila-seca. 
 
Pel que fa a les activitats del Parc de Turisme cal esmentar especialment la definició d’àrees 
de treball científico-tècniques estratègiques per a la competitivitat del sector, el 
desenvolupament de les quals es farà a través de programes d’R+D+i, formació, 
compartició de bones pràctiques, assessorament tecnològic, etc. 
 
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA, FALSET 
Quan al Parc de Científic i Tecnològic d’Enologia, cal remarcar la incorporació de nous 
patrons o d’altres que ho faran en un futur imminent. Així, als membres ja existents, URV, 
DO Priorat, DO Montsant, Consell Comarcal del Priorat i Ajuntament de Falset, s’han afegit 
l’INCAVI i l’IRTA i properament s’afegiran la DO Terra Alta i el Consell Comarcal de la Terra 
Alta. 
 
La creació d’un grup de treball, URV, Parc, INCAVI i IRTA, s’encarregarà d’elaborar una 
proposta d’articulació dels agents científicotecnològics del sistema de recerca i innovació 
català relacionats amb el sector vitivinícola, tot i tenint en compte el desenvolupament futur 
del Centre Tecnològic del Cava al Penedès, el Centre Tecnològic del Vi a Falset i el Centre de 
Recerca en Enologia, adscrit a la URV, ubicat al Campus de Sescelades. 
 
Pel que fa a les activitats del Parc d’Enologia cal destacar les realitzades per conèixer de 
primera mà, i de forma exhaustiva, les necessitats cientificotecnològiques, de formació i de 
serveis d’assessorament del sector vitivinícola per assegurar la seva competitivitat i 
sostenibilitat. Aquest treball, realitzat en la DOQ Priorat, DO Montsant i DO Terra Alta 
servirà per prioritzar les actuacions del Parc amb un abordatge pluridisciplinar: ciències 
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agràries, enologia, enginyeria, geografia (canvi climàtic, paisatge), turisme, investigació de 
mercats, etc. 
 
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TARRAGONA 
En referència al Parc Científic i Tecnològic de Tarragona, concretament a l’àmbit de la 
Química, s’ha treballat principalment en dues prioritats. D’una banda l’impuls del Centre 
Tecnològic de la Química, explorant possibles prioritats del centre a nivell cientifoctecnològic 
i, d’altra banda, aglutinant adhesions d’entitats i empreses candidates a formar part del 
patronat de la Fundació. Sembla que el nou govern donarà un impuls imminent a aquest 
projecte com va anunciar fa uns dies el Conseller Josep Huguet. El Centre Tecnològic de la 
Química serà un centre de referència nacional i estatal amb projecció internacional i 
s’ubicarà al Centre d’R+D+i de la Química Sostenible que s’està construint en el Campus 
Sescelades de la URV. 
 
La segona prioritat ha estat impulsar la fase de desplegament del Parc, al costat del campus 
de Sescelades, una àrea de més de 300.000 m2 que el planejament urbanístic de Tarragona 
qualifica de Campus universitari i Parc Tecnològic i que estem analitzant la millor manera 
per desenvolupar el que seria, en un futur, un continu amb l’actual campus on s’emplaçarien 
activitats científicotecnològiques, empresarials i altres usos diversos, com centre esportiu, 
residència universitària, hotel i centre de negocis, etc. Un projecte ambiciós i per al qual cal 
definir estratègies i actuacions de diferent índole per tirar-ho endavant. Un projecte 
estratègic de ciutat per posicionar-la en l’economia del coneixement i la innovació. 
 
Pel que fa a l’àmbit sociocultural, que és l’altra àrea de focalització estratègica del Parc 
Científic i Tecnològic de Tarragona, la URV ha abandonat el Projecte de La Savinosa com a 
emplaçament atesos els condicionants que, de moment, fan que una vegada més, i després 
de diferents intents durant aquests darrers 30 anys, no sigui viable el projecte que teníem 
pensat per aquesta ubicació. Així doncs, i per tal que es puguin encabir algunes de les 
activitats previstes en aquesta àrea, es dedicaran els recursos provinents de l’ajut del MEC a 
rehabilitar l’edifici de les Clarisses, antiga seu de la Facultat d’Enologia per donar-li l’ús de 
Centre d’R+D+i sociocultural. 
 
TECNOPARC- PARC TECNOLÒGIC DEL CAMP - REUS 
Finalment, i pel que al Tecnoparc de Reus especialitzat en Nutrició i Salut, s’han iniciat els 
treballs de definició del que serà el nucli tecnològic del Parc i que aglutinarà en terrenys de 
la URV al Campus, i en un mateix edifici, el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut pertanyent 
a la xarxa del CIDEM, l’Institut d’Investigació Biosanitària Pere Virigili, una empresa público-
privada derivada del CENIT concedit a l’empresa de Reus Morella Nuts i que estarà formada 
per capital d’aquesta empresa i de l’Ajuntament de Reus a parts iguales i una petita part per 
la URV. A més el centre també tindrà un Centre de Bioempreses que acollirà una 
bioincubadora i un centre de bionegocis i que finançarà, construirà i explotarà Tecnoparc a 
través de TecnoRedessa.  
 
Tots aquests projectes configuren un escenari de futur engrescador en la interacció de la 
URV amb els diferents sectors socioeconòmics i que anirem construint amb els diferents 
agents que han d’anar prenent el lideratge d’aquests projectes en els quals la URV haurà 
d’esdevenir el nucli de coneixement matriu pluridisciplinar vinculat a tots ells. Un camí, en el 
que haurem d’anar aprenent i en el que haurem també de prendre decisions sobre l’encaix, 
coordinació i sinergies de les diferents estructures, així com, del paper de la Fundació URV, 
que arran d’aquests canvis, hem d’analitzar quina és la millor manera que serveixi a la URV i 
també al projecte global de territori orientat a la societat del coneixement. 
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Línia estratègica 2. Fomentar la creació d’empreses de base tecnològica 

Accions 2003 2004 2005 2006 
7.2.1 Organitzar accions d’emprenedoria X X X X 
7.2.2 Potenciar la creació d’empreses derivades (spin-off)  X X X 
7.2.3 Participar en la xarxa de trampolins tecnològics  X X X 
7.2.5 Constituir la Càtedra URV-Cambra de Comerç en 
Emprenedoria   

   X 

 
En l’àmbit de la organització d’accions d’emprenedoria i la potenciació d’empreses derivades 
(spin-off), la URV ha participat durant l’any 2006 en diverses iniciatives. 
 
Destacar en primer lloc que en el Consell de Govern de 18 juliol es va aprovar la participació 
de la URV com a accionista en dues empreses de base tecnològica: APLICAT SL i M-BOT 
SOLUTIONS SL. La primera té per objecte la comercialització de catalitzadors d'aplicació 
mediambiental pel tractament d'efluents amb contaminació de compostos organoclorats. I la 
segona centra les seves activitats en dissenyar, fabricar, programar i comercialitzar robots 
així com desenvolupar productes de base tecnològica. 
 
A més la URV ha potenciat diverses actuacions per fomentar l’emprenedoria, entre les quals 
cal destacar les Jornades de Creació d'Empreses, les Jornades d'Emprenedors i els Premis 
Reus a la Creació d'Empreses, organitzats per les societats REDESSA, Reus Capital de 
Negocis, la CEPTA, la Cambra de Comerç de Reus, l’Ajuntament de Reus i la URV. 
 
Amb l’activació del binomi trampolí tecnològic i Càtedra URV-Empresa sobre emprenedoria i 
creació d’empresa, la URV disposa de l’estructura per tal de fomentar la creació d’empreses 
basades en el coneixement o empreses de base tecnològica des de l’entorn universitari. A 
més de captar nous projectes i assessorar-los perquè es converteixin en empreses s’han 
realitzat accions formatives i divulgatives. Com exemple, destacar l’organització del primer 
Curs de creació d’empreses que ha tingut lloc al Campus Centre com al Campus de les 
Terres de l’Ebre amb un gran éxit de participació. 
 
Evolució indicadors 
La capacitat d’una universitat per potenciar i rendibilitzar els resultats de la recerca és una 
qualitat que pot ser molt avantatjosa. En primer lloc, per la generació de coneixement 
científic, aplicable a l’àmbit tecnològic, que es derivarà d’aquesta capacitat i, en segon lloc, 
per l’obtenció d’un finançament addicional, de gran valor en el context de necessitat de 
recursos per a l’educació superior. La URV articula aquesta tasca mitjançant la Fundació 
URV, que ha aconseguit incrementar la mitjana dels darrers tres anys de l’import de la 
transferència realitzada; aquest augment ha estat del 230% (s’ha passat de 2.109 milers € 
a 4.845 milers €). 
 
7.2.1 Import dels contractes de transferència de tecnologia signats (mitjana 
darrers tres anys) 
Mitjana 2000-02 2.109 
Mitjana 2001-03 2.571 
Mitjana 2002-04 2.509 
Mitjana 2003-05 3.170 
Mitjana 2004-06 4.845 
* en milers d’euros 
 
Indicador 2006 
7.2.2 Nombre d’accions d’emprenedoria implantades 4 spin-off creades 
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EIX 3. ACCIÓ TERRITORIAL I INTERNACIONAL 
 

OBJECTIU 8 
Esdevenir un agent clau per al desenvolupament territorial obrint la Universitat als 

ciutadans de l’entorn 
 
Línia estratègica 1: Participar en iniciatives de les administracions públiques
sobre directrius d’economia 
Accions 2003 2004 2005 2006
8.1.2 Col·laborar en el Pacte de Santes Creus per al foment de 
l’ocupació 

X X X X 

8.1.3 Elaborar una proposta de Pla Director del Camp de 
Tarragona   

   X 

 
El Pacte de Santes Creus, pacte territorial per a l'ocupació, és l'instrument al voltant del qual 
s'articulen totes les mesures i accions de promoció econòmica i foment de l'ocupació a nivell 
local. És un instrument de concertació entre agents socials, agents econòmics i agents 
locals, amb la col·laboració del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el 
cofinançament del Fons Social Europeu, que pretén articular totes les mesures i accions de 
promoció econòmica i foment de l'ocupació a nivell local, amb l'objectiu final de crear i 
millorar l'ocupació als municipis de les deu comarques tarragonines.  
 
Durant el 2006, en el marc del Pacte de Santes Creus, s’han realitzat les III Jornades 
d’Orientació Professional, a més de cursos organitzats conjuntament per la Càtedra sobre el 
Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses i l'Escola de Pregrau. La primera iniciativa 
ha estat un curs de creació d’empreses, inclòs dins l’oferta que configura el Currículum 
Nuclear. Els seus objectius són: introduir els conceptes bàsics de creació d'una empresa, 
despertar l'interès per a la creació de noves empreses, fomentar l'esperit emprenedor i 
facilitar habilitats pràctiques per a la creació d'empreses. 
 
 
El mes de febrer de 2006 es constituí la Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona, 
format per l’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Reus, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, la 
Cambra de Comerç i Indústria de Valls, Comissions Obreres, la Confederació Empresarial de 
la Província de Tarragona, Unió de Pagesos, Unió General de Treballadors i la Universitat 
Rovira i Virgili, que n’exerceix la coordinació. 
 
En el marc de la Mesa Socioeconòmica i mitjançant un conveni amb el Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, el mes d’octubre de 2006 tingué lloc la 
presentació de l’Estudi previ per a la confecció del Pla Estratègic del Camp de Tarragona. 
Com a resultat d’aquest estudi, se signà un segon conveni, amb el Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració del 
Pla Estratègic del Camp de Tarragona. 
 
En el mes de desembre de 2006, la Mesa Socioeconòmica inicià l’elaboració del Pla 
Estratègic mitjançant la posada en funcionament de l’equip tècnic, les comissions i els grups 
de treball. És previst que la presentació del Pla Estratègic del Camp de Tarragona tingui lloc 
a finals de 2007. 
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Línia estratègica 2. Implantar el Campus Territorial de les Terres de l’Ebre  

Accions 2003 2004 2005 2006
8.2.4 Consolidar les estructures de funcionament el Campus de les 
Terres de l’Ebre  

   X 

8.2.5 Aprovar el projecte d’ubicació del Campus de les Terres de 
l’Ebre a Remolins  

   X 

 
Amb la creació l’any 2005 del Campus de les Terres de l’Ebre (CTE), la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) ha materialitzat un projecte de gran impacte, de compromís amb el seu 
territori de referència i, en concret, amb les Terres de l’Ebre.
 
El projecte de creació i desenvolupament del CTE és un procés estructurat en el temps en 
tres fases. Un cop identificats i consolidats els nuclis d’acció universitaris inicials (2005-06) 
cal ampliar ara l’abast i els objectius de les activitats en docència, recerca serveis, 
organització i infraestructures, atenent a les demandes de la societat i, en especial, dels 
ciutadans de les comarques més meridionals de Catalunya. 
 
Aquests nuclis d’acció inicials han passat per la implantació i consolidació dels estudis de 
grau de Turisme, Infermeria i Ciències Empresarials, aprofitant els emplaçament on 
s’impartien aquests estudis, com ara l’EUI Verge de la Cinta i el Centre Universitari Dr. 
Manyà. D’altra banda s’han fet ja força actuacions en el marc de l’extensió universitària 
(Aules de la Gent Gran o Universitat d’Estiu). 
 
Tot això s’ha posat en marxa amb una estructura integrada de suport a les activitats inicials 
de  docència i de gestió, l’estructura de serveis centrals de campus integra les tasques de 
direcció, gestió acadèmica, suport informàtic, biblioteca i serveis auxiliars del campus i una 
estructura de serveis de suport a ensenyaments i departaments que interactua i col·labora 
amb els departaments en les tasques d’administració i fa de nexe amb les secretaries dels 
departaments implicats amb els ensenyaments del campus.  
 

El Consell de Govern ha ratificat en aquest darrer període la decisió presa per la Universitat, 
l'Ajuntament de Tortosa i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa sobre la 
ubicació definitiva del nou campus de les Terres de l'Ebre. El barri de Remolins, que reuneix 
les condicions requerides per la URV (sòl públic, accessibilitat, entorn adequat, possibilitats 
de creixement) i la conformitat del consistori.  

 
 
Línia estratègica 3. Potenciar la implantació de la URV en el seu territori d’influència 

Accions 2003 2004 2005 2006 

8.3.1 Diversificar les activitats culturals  X X X X 
8.3.2 Crear una aula URV en cada comarca de la demarcació de 
Tarragona  

 X X X 

8.3.4 Incrementar la presència institucional als mitjans de 
comunicació 

X X X X 

 
Les activitats culturals i d’extensió universitària, com les activitats de la Universitat d’Estiu 
(a Tarragona, Reus, Cambrils, Vila-seca, Comarruga i Vinebre), les Aules de la Gent Gran (a 
Tarragona, Reus, Valls, el Vendrell, Cambrils, Tortosa, Amposta, Vila-seca, Flix, Deltebre i 
Horta de Sant Joan), la Coral Universitària, l’Orquestra de la URV, l’Aula de Teatre, l’Aula de 
Cinema, l’Aula d’Art, l’Aula de Debat o els cursos del Servei Lingüístic són un element molt 
significatiu del fet que la URV actua sobre el capital humà del seu entorn i conformen una 
acció indispensable per reforçar i actualitzar el paper de la URV al territori.  
 
Aquestes activitats s’han diversificat durant el 2006, i s’ha ampliat l’àmbit geogràfic on es 
porten a terme per incloure el Campus de les Terres de l’Ebre. A més els cursos d’estiu del 
2006 han estat els primers organitzats pel Campus de les Terres de l’Ebre integrament. El 
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Campus ha seguit amb el format de distribuir territorialment els cursos, tal i com ja venia 
fent l’anterior entitat organitzadora, l’Associació Universitat d’Estiu Terres de l’Ebre. Es van 
organitzar un total de 15 cursos distribuïts en 7 poblacions, Tortosa, l’Ametlla de Mar, Sant 
Carles de la Ràpita, Ulldecona, Horta de Sant Joan, Móra d’Ebre i Deltebre de temàtiques 
variades interessants tant per al col·lectiu d’estudiants com per als professionals, i es va 
comptar amb un total de 335 alumnes.  
 
 
El Campus Extens és un projecte singular que, amb la col·laboració dels ajuntaments i altres 
ens de la demarcació de Tarragona, crea una xarxa d’Antenes del Coneixement vinculades a 
la Universitat Rovira i Virgili, amb la finalitat de desenvolupar un vincle permanent i estret 
entre el territori i la seva universitat pública de referència. Aquest projecte ha comptat, l’any 
2006, a més dels ajuntaments de les localitats que participen en el projecte, amb el suport 
de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Tarragona. 
 
Els objectius del Campus Extens són: 
• Captar i donar resposta a les necessitats del territori vinculades a la missió de la URV: 

posar el coneixement al servei de la societat. 
• Estendre i apropar les potencialitats de la URV, els serveis i les activitats universitàries, 

en funció de les possibilitats, al territori. 
• Esdevenir un nucli dinamitzador i proactiu d’activitats d’interès territorial i difusor dels 

valors socials que inspiren la universitat com a institució. 
 
D’acord amb el calendari dissenyat, s’ha treballat amb la implantació de les antenes 
a les primeres localitats previstes, així, a finals de 2006, l’estat d’execució era el 
següent: 
 

Convenis de  
col·laboració signats 

Ubicació de l’antena del coneixement 

Amposta (Montsià) Edifici “El Casal” 
La Fatarella (Terra Alta) Telecentre i Punt Òmnia 
La Sènia (Montsià) Telecentre Centre Marcel·lí Domingo 
Mora d’Ebre (Ribera d’Ebre) IES 
Salou (Baix Camp) Centre Cívic 

 
 
En l’àmbit d’incrementar la presència institucional als mitjans de comunicació i tal com ja 
s’ha exposat anteriorment en aquest mateix document, cal destacar la posada en marxa i 
consolidació de diferents instruments i mecanismes de comunicació interna i externa, que 
permeten comunicar novetats importants: la revista institucional de la URV, els suplements 
Perspectives i Indicador Universitari, la revista digital URV net, el butlletí de comunicació 
interna URV@ctiva i el butlletí electrònic quadrimestral Tu mateix/a. 
 
Pel que fa a la presència institucional als mitjans de comunicació, durant el 2006 hi ha hagut 
un total de 246 contactes amb 584 mitjans de comunicació repartits de la següent manera: 
en 23 actes convocats han assistit un total de 58 mitjans de comunicació; en 39 
convocatòries dels mitjans han assistit un total de 309; i 217 mitjans de comunicació han 
fet 184 peticions/consultes a la URV.   

Evolució indicadors 
 
Una de les funcions de la URV és assumir el paper de motor del desenvolupament humà 
sobretot en l’àmbit social, cultural i econòmic de les comarques meridionals de Catalunya. 
En aquest línia, s’organitzen activitats culturals des de fa diversos anys, les quals van 
arrelant i incrementant-se progressivament any rere any. El total d’accions de les Aules de 
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la Gent Gran, les Aules d’Extensió Universitària i la Universitat d’Estiu s’ha incrementat un 
85% el curs 2005-06 respecte el 2001-02 (s’ha passat de 62 a 115 accions). 
 
Indicadors 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 
8.2.1 Nombre d’activitats culturals anuals 
al territori 

62 68 71 74 115 

8.2.3 Nombre de convenis signats per a la 
creació de seus del Campus Extens a les 
comarques de Tarragona    

    5 

 
Línia estratègica 4. Impulsar projectes internacionals al voltant del coneixement i 
la cultura 
Accions 2003 2004 2005 2006 
8.4.1 Continuar el desplegament de les activitats de 
l’Àgora Universitària de la Mediterrania  

  X X 

8.4.2 Constituir la Càtedra UNESCO per al Diàleg 
Intercultural a la Mediterrània  

   X 

 
Durant el 2006, la URV ha impulsat diverses iniciatives d’abast internacional per afavorir la 
gènesi de nous pols culturals, socials i polítics al voltant del coneixement, que, alhora, han 
situat la Universitat com a pol de confluència i nexe d’unió cultural i social de la zona 
mediterrània. 
 
Per tal d’endegar activitats de referència en aquest context, des de la URV, conjuntament 
amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la col·laboració de l’Institut Europeu de la 
Mediterrània, s’ha posat en marxa l’Àgora Universitària de la Mediterrània (Aumed). Aquesta 
iniciativa, que ha completat amb èxit una primera edició, vol contribuir al desenvolupament 
d’un espai mediterrani de coneixement, progrés i benestar mitjançant la formació, el debat i 
l’enfortiment de relacions entre els agents i a través d’una oferta lectiva, inicialment prevista 
per l’estiu, que cobreix tot el cicle anual. Durant el 2006 s’han realitzat els cursos de 
Turisme Cultural. 
 
 
D’altra banda la interculturalitat i el diàleg entre els pobles estan íntimament lligats amb els 
valors que propugna l’Estatut de la URV. Per treballar-hi i per poder fer una política activa 
en aquest context, amb la voluntat d’esdevenir com universitat un referent, s’ha creat, amb 
l’acord de la UNESCO, una càtedra sobre el diàleg intercultural, que centrarà la seva 
activitat en el context de la Mediterrània. 
 
La càtedra UNESCO sobre Diàleg Intercultural a la Mediterrània té com a objectiu promoure 
un conjunt integral d’activitats de recerca, aprenentatge, informació, disseminació i 
documentació en l’àmbit del diàleg intercultural i interreligiós a la Mediterrània, com un 
valor per a la pau.  Dirigida pel professor Enric Olivé, catedràtic d’Història Contemporània, 
es va constituir el dia 6 de març de 2006 a París, signat pel director general de la UNESCO, 
Koichiro Matsuura.  
 
Els seus objectius i principals línies d’actuació són: 
 
- Promoure un sistema integrat d'activitats de recerca, formació, divulgació i 

documentació en l'àmbit del diàleg entre cultures i religions a la Mediterrània com a eina 
per a la pau. 

- Potenciar la col·laboració entre investigadors i docents d'universitats mediterrànies i 
encoratjar-los per incloure aquests camps d'estudi en les seves línies de recerca. 

- Estimular la comunicació entre els acadèmics i la societat civil utilitzant les eines més 
adequades: les noves tecnologies de la informació i la comunicació i els recursos 
audiovisuals, reforçant la interacció entre el diàleg intercultural i interreligiós, el 
desenvolupament i la pau. 
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OBJECTIU 9 

Potenciar la dimensió internacional de les activitats de la URV i l’adaptació 
progressiva a l’espai europeu d’educació superior i de recerca 

 
Línia estratègica1. Facilitar la inserció de la URV en l’espai europeu de recerca i
docència 
Accions 2003 2004 2005 2006
9.1.1 Desplegar activitats d’informació sobre l’espai 
europeu d’educació superior 

X X X X 

9.1.4. Millorar la institucionalització i l’organització de les 
activitats d’internacionalització de la URV  

   X 

9.1.5 Internacionalitzar l’oferta de postgrau     X 
 
Com a conseqüència de la configuració de l’espai europeu d’educació superior, la 
internacionalització de les activitats de la URV ha passat a ser un component estratègic 
institucional que incideix decisivament en el posicionament com a universitat i en els 
processos i activitats que s’hi desenvolupen. Els requeriments d’aquest procés han 
esdevingut un factor clau per acomplir la visió de futur de la URV i s’ha traduït en un notable 
increment de la internacionalització en el conjunt de les activitats dutes a terme. Aquest 
procés d’harmonització europea s’ha iniciat prenent com a referent principal la l’adaptació 
dels ensenyaments i la funció del seu responsable en aquest context. Enguany s’ha centrat 
l’acció a donar més protagonisme al centre per tal de fer-lo partícip tant de la informació 
vinculada al procés com de la presa de decisions, i s’han potenciat les activitats informatives 
com cursos i jornades sobre l’espai europeu per professors i alumnes. Aquest fet ha 
aconseguit personalitzar i adequar el procés a la realitat de cada centre, entenent que 
aquest aglutina situacions de més complexitat i que condicionen els processos interns dels 
diferents ensenyaments. A més, la web “la URV cap a l'EEES” conté tots els continguts sobre 
el procés d'harmonització europea. 
 
De la mateixa manera, s’ha fet palesa la necessitat d’incorporar la informació de les 
motivacions i metodologies del procés tant al col·lectiu d’alumnes com al de personal 
d’administració i serveis. Aquest ha de ser un objectiu a aconseguir per tal d’assegurar la 
participació harmònica de tots els agents identificats com a claus als aspectes que afecten la 
millora docent en el marc de l’EEES. 
 
 
La necessitat de coordinar els diferents serveis i unitats que tracten la dimensió 
internacional a la URV es va fer palesa durant els dos últims anys després de la creació de 
l’Àrea d’Internacionalització al Gabinet Tècnic del Rectorat i de l’Escola de Postgrau i 
Doctorat.  
 
La necessitat d’una coordinació efectiva en aquest sentit resulta més evident quan la pressió 
a nivell intern i extern (EEES) creix i la internacionalització esdevé un objectiu prioritari. El 
programa de govern del nou rector de la URV menciona la internacionalització com un dels 
principals objectius a assolir. I per tal d’assolir aquest objectiu institucional, cal en primer 
lloc una coordinació interna eficaç de la internacionalització. No obstant, arribar a 
reestructurar i coordinar les unitats o serveis que s’han creat independentment, així com el 
personal que hi treballa no és una empresa senzilla. És necessari analitzar les tasques que 
realitzen cadascuna d’aquestes unitats (tasques que molt sovint fan per duplicat diverses 
unitats) i tenir en compte les sensibilitats que es mouen, per tal de poder implantar un 
model sostenible institucionalment, eficaç, i alhora, que sigui el màxim d’acceptat per la 
gent que l’ha d’integrar. És en aquest sentit que la URV ha organitzat una sèrie de reunions 
dels diferents agents d’internacionalització de la Universitat per posar en comú les funcions 
dels diversos serveis, observar duplicitats i tractar els problemes existents.   
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S’han organitzat dues reunions generals i s’ha creat un grup de treball per dissenyar un Pla 
d’Acollida per a la URV. El resultat més notable d’aquestes reunions però, ha estat el diàleg 
que s’ha establert des de les diferents unitats i serveis que tracten aspectes internacionals, 
que ha fet que aquestes se n’adonin de la duplicitat de certs processos, de la necessitat de 
treballar conjuntament, i de la urgència d’adaptar els serveis actuals a la demanda del 
visitant o client estranger. 
 
 
En el marc del procés d’integració a l’EEES, un dels reptes que es planteja a les universitats 
és la internacionalització de l’oferta i la facilitació de la mobilitat europea, tant d’alumnes 
com de professors. Prova d’això és que, en la programació de programes oficials de 
postgrau del curs 2006- 07, el DURSI ja proposa com a programes als quals donar 
preferència els que incorporen màsters seleccionats en el programa europeu Erasmus 
Mundus, així com els programes o estudis amb un alt component d’internacionalització pel 
que fa a demanda dels estudiants o la rellevància professional o científica en l’àmbit 
europeu. La URV, conscient del paper clau que ha de tenir els valors de cooperació 
interuniversitària amb universitats no tan sols catalanes o de l’Estat, sino també d’Europa o 
qualsevol altra nacionalitat planteja la visió internacional i les aliances com una de les línies 
estratègiques a tenir en compte en el procés de definició del mapa de postgrau i de 
priorització dels àmbits estratègics de la recerca. D’altra banda, l’atracció d’estudiants i 
professorat i investigadors d’altres nacionalitats esdevé un aspecte inherent en la concepció 
d’aquests estudis. Així, doncs, la Univers¡tat té com a objectiu a curt i mitjà termini la 
definició i el desenvolupament d’iniciatives de caire institucional orientades a impulsar la 
projecció internacional i a consolidar la seva presència en l’àmbit internacional, en general, i 
l’europeu, en particular. Quant a la programació d’estudis de postgrau, la URV, a través de 
les seves unitats, desenvolupa projectes de col·laboració acadèmica a través, bàsicament, 
del disseny de titulacions conjuntes (joint-degree) i la participació en el programa europeu 
Erasmus Mundus. 
 
Els màsters interuniversitaris de caire internacional, amb convenis de reconeixement mutu 
del títol o d’intercanvi d’estudiants o amb titulacions conjuntes en els que participa la URV 
són els següents: 
Màster en Ciències de la Infermeria  
Màster en Nutrició i Metabolismo  
Màster en Arqueologia Clàssica 
Màster en Estudis Culturals Mediterranis 
Màster en Intervenció Psicosocial: Promoció del Benestar i Atenció 
en Situacions de Crisi i Necessitats Socials 
Màster en Nanociència i Nanotecnologia 
Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 
Màster en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos 
Màster en Catàlisi 
 
El programa Erasmus Mundus té com a objectiu general la millora de la qualitat de 
l’ensenyament superior europeu afavorint la cooperació amb altres països. L’equip de 
govern, conscient de la importància estratègica d’aquest programa, va impulsar en l’última 
convocatòria, per al curs 2006-2007, la presentació de cinc propostes amb la URV com a 
universitat coordinadora. 
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Línia estratègica 2. Potenciar la mobilitat dels estudiants i professors i la cooperació
interuniversitària 
Accions 2003 2004 2005 2006

9.2.1 Crear una campanya d’informació per als alumnes nous X X X X 
9.2.2 Continuar desplegant campanyes informatives sobre els 
programes de cooperació interuniversitària per als alumnes, professors 
i PAS 

X X X X 

9.2.5 Difondre la URV i l’oferta de mobilitat a la Unió Europea 
d’universitats i a l’European Association for International Education  

 X X X 

9.2.6 Millorar la captació d’alumnes estrangers de màster      X 

 
Per a facilitar la integració a la Universitat dels futurs alumnes i que comprenguin per 
endavant el nou marc educacional europeu en el que es desenvoluparà la seva activitat 
formativa s’ha impulsat les accions divulgatives sobre l’EEES als centres de batxillerat. 
 
Mitjançant xerrades i presentacions realitzades als centres de secundària, la URV ha posat 
especial atenció en apropar als futurs estudiants i als nous alumnes les conseqüències que 
tindrà l'adaptació dels estudis universitaris a l'Espai Europeu d'Educació Superior. D'aquesta 
manera, s'ha fet palès la tasca que s'està portant a terme des de la URV en l'oferiment de 
plans pilot d'ensenyaments universitaris encaminats a oferir uns estudis que facilitin la 
inserció laboral en un mercat sense fronteres, plenament adaptats als nous reptes europeus. 
I tot aixó mitjançant un projecte acadèmic on l'alumne aprengui a aprendre, a fer, a 
conviure i a ser.

En aquest àmbit, la URV també ha consolidat les xerrades informatives als centres per tal de 
donar a conèixer els diferents programes de mobilitat d'estudiants en el marc internacional, 
europeu i estatal. S'ha fomentat la cooperació interuniversitària dirigida al PDI i al PAS en el 
marc del programa Europa s'escriu amb @ amb la nova convocatòria del programa de 
mobilitat per al personal universitari en el marc de l'Espai europeu d'Educació Superior per 
tal de facilitar el procés d’adaptació als canvis que comporta la incorporació de la URV al 
procés d’harmonització europea, així com per facilitar contactes que condueixin a la 
internacionalització dels ensenyaments de la URV, contribuir als objectius institucionals 
d’internacionalització i fer front a les noves demandes de gestió. 
 
A més a més s'han reactivat la convocatòria del programa de Visites de Seguiment per tal 
que els coordinadors de mobilitat de la URV puguin fer visites a universitats sòcies del 
programa Erasmus per tal de millorar la qualitat de la mobilitat d'estudiants i de docents. 
 

El Pla Estratègic de Docència especifica com a objectiu cabdal la necessitat que la URV 
s’incorpori a l’espai europeu de formació superior i recerca. Els requeriments d’aquest 
procés han esdevingut un factor estratègic clau per acomplir la visió de futur de la URV a 
nivell internacional, la qual cosa s’ha traduït en un notable increment de la 
internacionalització en el conjunt de les activitats dutes a terme.  
 
El procés de convergència que implica l’espai europeu d’educació superior ha estat el 
principal referent a l’hora de centrar la internacionalització dels nous estudis de postgrau. En 
aquest marc s’ha procurat que els nous màsters oficials que la URV impartirà tinguin el 
màxim grau d’internacionalització possible. En el moment actual una tercera part dels 
màsters oficials es plantegen amb la participació d’universitats d’altres països. 
 
L’impuls que s’ha donat des de l’equip de govern a la internacionalització de la nostra 
institució ha permès també iniciar un canvi de cultura intern de la URV (internationalization 
at home) que ha conduït a una obertura major cap  a l’estranger, a una presència més 
important de la nostra institució en fòrums del camp de l’educació superior i en resum a un 
gir de la visió institucional per mirar més enllà de les nostres fronteres.  
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Alguns dels objectius de la participació en fòrums internacionals del camp de l’educació 
superior són:  
- Obtenir les últimes informacions sobre educació internacional 
- Augmentar el nombre de contactes  
- Establir col·laboracions amb altres institucions  
- Incrementar la transferència de coneixements, know-how i bones pràctiques entre les 

institucions i en general la col·laboració entre universitats.  
- Donar a conèixer i fer visible la universitat  
 
L’any 2006 la URV va participar en les següents fòrums internacionals: 
- Seminari ACA (Academia Cooperation Association: “What’s New in Brussels 2006: 

Recent Developments in European Policies” Brussel·les. 24 de febrer de 2006. 
- Curs de formació de l’EAIE : « Interntionalisation at home : from theory to practice » 

Milà (Itàlia). 29-31 de maig de 2006. 
- 18th Annual EAIE Conference, Basilea (Suïssa). 13-16 setembre de 2006. 
- EUA Autumn Conference 2006: "European Universities as Catalysts in Promoting 

Regional Innovation" Universitat de Brno, República Txeca. 19-21 d’octubre de 2006. 
- EUA 2006 European Quality Assurance Forum: "Embedding Quality Culture in Higher 

Education" Munich, Alemanya. 23-25 de novembre de 2006. 

La creació de materials institucionals per a l’estranger també es va considerar una eina 
necessària per afavorir la internacionalització de la nostra universitat, per això l’equip de 
govern va impulsar la millora de la informació en anglès que servís per donar a conèixer la 
nostra institució fora de les nostres fronteres.  

La visibilitat de la URV també s’ha vist incrementada a través de la participació a xarxes i 
associacions internacionals d’universitats. Aquesta visibilitat dins el context internacional és 
molt important a l’hora d’establir aliances, col·laborar en projectes, optar a convocatòries, i 
en general de créixer com a institució. Per això la URV ja és membre de la EUA (European 
University Association), de la IAU (International Association of Universities) i s’ha integrat el 
Grup Compostela d’Universitats, composat d’unes 80 universitats. També ha preparat la 
seva  candidatura per esdevenir membre del Grup Santander d’Universitats, un grup 
europeu d’universitats que actualment té 40 institucions membres i que ha esdevingut una 
xarxa de referència. 

 
El treball realitzat per a dissenyar els màsters d’acord amb les directrius europees obre 
altres vies de captació que, si bé ja eren presents abans, ara s’han d’estimular més. La 
promoció de la mobilitat dels estudiants arreu de l’espai europeu s’ha de concebre com un 
treball on la reciprocitat és necessària. És per això que a més d’afavorir la mobilitat dels 
nostres alumnes, des de la URV s’ha potenciat les accions de captació a nivell d’alumnes de 
grau i de postgrau. En aquest darrer sentit, cal destacar que durant l’any 2006 es van 
fomentar reunions de treball particulars amb els coordinadors dels màsters per identificar 
els mercats europeus de màxim interès. Fruit d'aquestes reunions, es va destacar el nord 
d'Àfrica i l'Europa de l'Est com fonts potencials d'alumnes de postgrau per la nostra 
universitat, i per aquest motiu, es van organitzar diverses reunions amb responsables 
d’internacionalització i sessions informatives amb estudiants/es a universitats de Rabat, 
Casablanca, Ifrane i Tetuan (Marroc, 17-21 d'abril de 2006) i de Oradea, Timisoara, Alba 
Iulia i Pitesti (Romania, 8-13 Maig de 2006).  
 
Per fomentar la captació d'estudiants pels Màsters i Doctorats, la URV ha participat en el 
Saló Futura, fira dels màsters i postgraus que es celebra a Barcelona, i que suposa, any rera 
any, un èxit per la divulgació de l'oferta acadèmica de la nostra universitat. Tant per 
aquesta fira, com per altres accions de captació, l'Escola de Postgrau i Doctorat dedica bona 
part dels seus recursos a l'edició de tríptics informatius dels màsters oficials. Concretament, 
pel curs 2006-07 es van publicar 3.500 quadríptics trilingues i 200 pòsters (en català) on 
constaven els 24 màsters que oferia la nostra Universitat. A més, és van publicar 900 
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tríptics específics de cada màster (300 en català, 300 en castellà i 300 en anglès). 
D’altra banda, per a facilitar la integració dels estudiants de fora s’ha dissenyat un Pla 
d’Acollida, les accions del qual començaran l’any 2007. 
 
Línia estratègica 4. Impulsar la creació d’un espai euromediterrani d’educació 
superior i investigació 
Accions 2003 2004 2005 2006 
9.4.2 Difondre la Declaració de Tarragona pel Diàleg i la 
Cooperació entre les Universitats Mediterrànies  

   X 

9.4.3 Dissenyar i presentar a la Comissió Europea el projecte 
de constitució de la Xarxa EuroMed d’Universitats  

   X 

 
Els últims anys, la URV ha impulsat iniciatives d’abast internacional per afavorir la gènesi de 
nous pols culturals, socials i polítics al voltant del coneixement, que, alhora, han situat la 
Universitat com a pol de confluència i nexe d’unió cultural i social de la zona mediterrània. 
 
En aquest sentit, en el període anterior va destacar la celebració del Fòrum de la 
Mediterrània (Tarragona, 2-3 de juny 2005), una trobada interuniversitària, que es va 
concebre com a plataforma de diàleg entre les universitats de la zona EuroMed. La 
Universitat Rovira i Virgili, a través del seu grup d’investigació GIEM –Grup d’Investigació 
sobre el Gènere, la Interculturalitat i els Estudis Mediterranis- va presentar el 2004 una 
proposta al programa “Jean Monnet Action” de la Comissió Europea, i va obtenir-ne el 
suport esperat per a l’organització d’aquest fòrum. Aquest seminari va ser rebut molt 
positivament per les institucions d’educació superior de la regió EuroMed i va obtenir un 
gran èxit de convocatòria: 32 universitats de 17 països EuroMed. Durant el fòrum, les 
universitats participants van signar la “Declaració de Tarragona pel Diàleg i la Cooperació 
entre les Universitats Mediterrànies”, per la què es comprometen a col·laborar en xarxa en 
els àmbits de la investigació, docència i mobilitat de professorat i estudiants, i a portar a 
terme un paper important en el desenvolupament del seu país i de tota la regió EuroMed. Un 
document que, amb el suport de les universitats signatàries, propugna la creació d’un espai 
euromediterrani de formació superior i recerca, i que ha esdevingut la base per a la creació 
d’una xarxa euromediterrània d’universitats amb voluntat d’esdevenir interlocutor per a la 
Unió Europea. La URV ha liderat aquest procés, que li ha permès situar-se en el context 
internacional. 
 
Durant el 2006, els esforços s’han centrat a la continuació de la tasca iniciada i la difusió de 
la Declaració de Tarragona. Publicant-la i difonent-la amb l’objectiu d’obtenir representants 
de cada un dels països Euro-Med. Actualment la Declaració ha rebut ja 100 adhesions 
d’institucions d’educació superior, 6 adhesions de membres col·lectius o xarxes d’institucions 
d’educació superior (que sumen més de 800 institucions individuals. Hi trobem associacions 
com l’IAU, l’UNIMED o el Grupo Compostela d’Universitats) i el suport de quinze institucions 
i centres de recerca importants; entre els quals comptem amb la presència de l’IEMed, la 
Fundació Euro-Mediterrània Anna Lindh pel Diàleg entre Cultures, l’ALECSO i l’UNESCOCAT.  
 
L’èxit del Fòrum de Tarragona va veure la seva continuació amb la realització d’una altra 
edició d’aquest fòrum, aquest cop organitzada per la Universitat de Malta, que també va 
obtenir una subvenció de la Comissió Europea del programa Jean Monnet. 
 
 

Com a consecució de l’objectiu de la Declaració de Tarragona que estableix la creació d’”una
xarxa d’educació superior constituïda per universitats i centres de recerca de la 
Mediterrània, amb el suport de les institucions polítiques comunitàries estatals i regionals 
dels països que en formen part”, la URV va elaborar un projecte de creació d’aquesta xarxa i 
va presentar-lo a l’Ambaixador espanyol en Missió Especial per Assumptes Euro-Med amb 
l’objectiu de presentar-lo posteriorment a la reunió que aquests ambaixadors tenen 
periòdicament a Brussel·les. Així doncs el rector de la URV va presentar aquest projecte a la 
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61ª reunió d’ambaixadors Euro-Med de la Comissió Europea el mes d’abril de 2006 i aquesta 
iniciativa va rebre una acollida molt positiva per part de tots els països euromediterranis 
representats.  
 
Posteriorment, els dies 9 i 11 d’octubre va tenir lloc a Tampere (Finlàndia) una conferència 
de rectors de les universitats euromediterrànies, que va servir de plataforma per a la 
constitució oficial d’aquesta xarxa de referència integrada per universitats i institucions 
d’educació superior de la regió Euro-Med: EPUF (Euro-Med Permanent University Forum). 
Aquesta trobada va estar organitzada conjuntament per la Universitat Politècnica de 
Tampere i la Universitat Rovira i Virgili sota la presidència finlandesa de la Unió Europea. La 
conferència va comptar amb el suport del govern finlandès i de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’EPUF té com a objectiu crear un espai euromediterrani d’educació superior i recerca, 
promoure la societat del coneixement i la col·laboració i el diàleg entre les institucions 
educatives de la Unió Europea, de l’est i sud dels països mediterranis, i millorar la qualitat 
en l’ensenyament i la investigació, tot garantint el dret bàsic d’educació per a tothom. La 
secretaria executiva de l’EPUF està en ple funcionament i s’ha basat a la URV, reconeixent 
així el lideratge que la nostra universitat ha emprès en aquest projecte. 
 
 
Evolució indicadors 
El seguit d’accions institucionals posades en marxa durant els darrers cursos amb l’objectiu 
d’impulsar la mobilitat dels estudiants continuen tenint efecte en un increment dels alumnes 
de la URV mobilitzats cap a l’estranger, dins dels programes de mobilitat, tal i com demostra 
l’evolució de la mitjana dels darrers tres cursos que han passat de 64 el curs 2000-01 a 221 
el curs 2005-06, i suposa un increment del 344%. 
 
En la mateixa línia que el punt anterior, la mitjana del nombre d’alumnes mobilitzats cap a 
la URV han passat de 27 el curs 2000-01 a 189 el curs 2005-06, i suposa un significatiu 
increment del 699%.  
 
Finalment, la mitjana de professors mobilitzats fora de la URV a través dels programes de 
mobilitat també ha augmentat, en concret han passat de 13 el curs 2000-01 a 75 el curs 
2005-06. En qualsevol cas això només recull les dades de mobilitat de professorat dins dels 
programes propis, és evident que aquest nombre seria molt més elevat si es comptessin els 
programes de recerca, invitacions, etc.  
 
 
9.2.1 Nombre d’alumnes de la URV 
mobilitzats en els darrers cursos 
(mitjana darrers 3 anys)
2000-01 64 
2001-02 140 
2002-03 219 
2003-04 234 
2004-05 229 
2005-06 221 
 
9.2.2 Nombre d’alumnes mobilitzats 
cap a la URV (mitjana darrers 3 anys)
2000-01 27 
2001-02 73 
2002-03 120 
2003-04 151 
2004-05 178 
2005-06 189 

 

9.2.3 Nombre de professors 
mobilitzats fora de la URV  (mitjana 
darrers 3 anys)
2000-01 13 
2001-02 43 
2002-03 78 
2003-04 91 
2004-05 87 
2005-06 75 
 
9.2.4 Nombre d’adhesions a la 
Declaració de Tarragona  

100 adhesions d’institucions 
individuals 

2006 
6 adhesions de xarxes 
d’insititucions 
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EIX 4. QUALITAT, GESTIÓ I RECURSOS HUMANS 
 

OBJECTIU 10 
Impulsar el canvi de model organitzatiu i millorar els sistemes transversals de 

direcció estratègica 
 
Línia estratègica 1. Implantar un sistema integrat d’informació corporativa 
Accions 2003 2004 2005 2006
10.1.4 Elaborar el projecte d’implantació del sistema 
integrat d’informació i anàlisi (SINIA) corporatiu en 
l’àmbit de l’R+D+I  

   X 

10.1.5  Elaborar el projecte d’implantació del sistema 
integrat d’informació i anàlisi (SINIA) corporatiu en 
l’àmbit dels Recursos Humans  

   X 

 
En el marc del procés de millora de la qualitat dels mecanismes de presa de decisió, la URV 
està implantant el Sistema INtegrat d’Informació i Anàlisi (SINIA), com a eina de suport a 
través de la qual els gestors institucionals poden disposar de dades, relatives als principals 
àmbits d’activitat i processos estratègics, necessàries per fonamentar les decisions que han 
de prendre en l’exercici de les competències. 

Tenint en compte aquest objectiu, la Universitat Rovira i Virgili pretén dissenyar i implantar 
una base de dades que suporti el model funcional i d’anàlisi definit prèviament en funció 
dels requeriments i criteris fixats per a cada àmbit.  
 
Atès l’ampli abast que se li ha conferit a aquest projecte així com la seva complexitat 
d’implantació, a l’hora de fer-la efectiva la URV l’ha programat en diferents fases, cada una 
de les quals està centrada en el disseny i implementació d’un datamart o àmbit funcional. El 
primer és el de docència (2004), que ja està finalitzat i en fase de desenvolupament i 
millora per tal d’adaptar-lo a nous requeriments, preferentment derivats del procés de 
configuració de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
 
Com a continuació a l’àmbit de la docència, la URV ha endegat els projectes d’implantació de 
dos nous datamarts, com són el d’R+D+I i el de recursos humans, juntament amb la seva 
integració al mòdul docent. 
 

Datamart d’R+D+I 
 

El projecte de Datamart d’R+D+I té com objectiu la definició i implementació dels 
elements funcionals que ha de contemplar el sistema corporatiu de gestió i anàlisi de la 
informació relativa a l’activitat d’R+D+I.  
 
Malgrat l’existència de diferències entre àmbits científics, s’ha establert unes bases 
generals sobre el que es pot nomenar el “cicle de la recerca” que es presenten en 
l’esquema següent. 
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Per tant, tenint en compte el cicle de la recerca i els elements a contemplar en el 
projecte d’R+D+I, el model de dades a implementar ha de permetre l’anàlisi següent, 
tant a escala de la Universitat com de les seves unitats estructurals:  

 
a) La capacitat de competir per projectes de recerca (recursos econòmics) 

b) La capacitat d’incorporar recursos humans i materials 

c) La qualitat i quantitat de recursos humans existents 

d) Grau de cooperació entre centres de recerca 

e) La producció científica i la qualitat de la producció 

f) El reconeixement i explotació dels resultats científics 

g) La productivitat científica 

 
Datamart de recursos humans (RRHH) 

 
El projecte d’implantació del Datamart de recursos humans compleix l’objectiu 
d’implementar a SINIA el mòdul vinculat a la capacitat analítica del col·lectiu docent i 
investigador i al personal d’administració i serveis de la Universitat, juntament amb la 
seva gestió econòmica (capítol I del pressupost), continguda al sistema transaccional de 
RRHH de la URV i el d’economia, respectivament. 

 
Un altre aspecte plantejat en relació a aquest projecte és la seva vinculació als mòduls 
de docència i al d’R+D+I, de manera que, per exemple, l'activitat docent i la producció 
científica d'un determinat professor es pugui incorporar, de manera transparent, al 
currículum que proporciona el Datamart de RRHH. 

 
El model de dades de RRHH a implementar ha de facilitar capacitat d’anàlisi en relació 
als següents àmbits funcionals: 

 
a. Plantilla teòrica: Definició dels Llocs de treball (RPT’s), evolució històrica dels llocs 

de treball, la vinculació dels llocs de treball amb la gestió econòmica 
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b. Expedient administratiu: Dades personals i curriculars dels empleats, la carrera 
administrativa de l'empleat i fites de la carrera administrativa de l'empleat. 

 
c. Nòmina i nòmina externa: Nòmina dels PDI i el PAS, nòmina externa i nòmina 

Becaris 
 
Durant l’any 2006, el projecte d’implantació tant del Datamart d’R+D+I com el de RRHH ha 
cobert la fase d’anàlisi funcional, de disseny del model físic i els extractors de la informació 
des de la base de dades transaccional; i, actualment, es troben en la fase de la validació 
dels informes del projecte així com de la informació que contenen. 
 
Línia estratègica 2:. Seguir implantant els processos d’avaluació de la qualitat 
dels ensenyaments i de planificació estratègica de centres i departaments 
Accions 2003 2004 2005 2006 
10.2.1 Finalitzar el programa d’avaluació de la qualitat 
dels ensenyaments 

X X X X 

10.2.4 Revisar el sistema d’acords anuals de 
planificació estratègica de centres i departaments 

  
   X 

 
La URV ha apostat decididament per l’avaluació institucional dels seus ensenyaments, 
processos i serveis a través del programa plurianual que coordina l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari a Catalunya. Els processos d’avaluació institucional es van iniciar 
l’any 1996, i des de 2001 s’aplica una nova metodologia basada en la qualitat en sentit més 
ampli, amb objectius més ambiciosos i que prepara els ensenyaments per a la futura 
acreditació en la línia traçada per la declaració de Bolonya. En total, fins al programa 2006-
07 s’han dut a terme 43 avaluacions d’ensenyaments, dues avaluacions de servei i una de 
procés. D’aquests, a finals de 2006 estan en fase final de desenvolupament l’avaluació de 
l’ensenyament de Ciències del Treball i la segona avaluació transversal del Servei de 
Biblioteca i Documentació. 
 
Durant l’any 2006, la URV ha implantat un sistema d’assegurament de la qualitat dels 
ensenyaments adaptats a l’espai europeu, amb l’objectiu de guiar el procés d’implantació 
dels títols i preparar el futur procés de certificació i acreditació dels ensenyaments. Aquest 
sistema s’ha basat en referents europeus i en els criteris i estàndards per a l’acreditació 
d’ensenyaments en el marc de l’EEES de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (AQU Catalunya). 
 
A més, amb l’objectiu d’impulsar i consolidar els processos d’avaluació de la qualitat, 
augmentant la participació i la implicació de tots els responsables per facilitar la implantació 
real de les accions proposades, la URV va posar en marxa ja el curs 1999-00 un procés 
d’elaboració, implantació i seguiment de plans de millora, que es va concretar a la 
Normativa d’aplicació i seguiment dels resultats dels processos d’avaluació d’ensenyaments i 
serveis. A finals del 2003 es va revisar el procés per millorar-ne el funcionament. Fins al 
curs 2005-06 s’han elaborat i implantat un total de 22 plans de millora. A més, s’ha realitzat 
el procés de seguiment intern del pla de millora del Servei de Biblioteca i Documentació 
adaptant la metodologia aprovada per AQU Catalunya per al seguiment dels plans de millora 
dels ensenyaments. 
 
 
Els contractes programa interns van néixer inicialment per impulsar el desenvolupament 
dels plans estratègics de centres i departaments aprovats entre 1999 i 2000, i representen, 
d’una banda, el compromís d’aquests per desenvolupar els objectius i actuacions derivades 
dels seus plans estratègics i d’altres plans i accions impulsades institucionalment i, d’altra 
banda, fan possible impulsar la millora de les activitats i el posicionament dels centres i 
departaments.  
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Els objectius dels contractes programa interns són: en primer lloc concretar les accions 
anuals que els centres i departaments es comprometen a realitzar per millorar la qualitat de 
les seves activitats i el seu posicionament. En segon lloc, fixar un finançament addicional per 
als centres i departaments en funció de les actuacions que es comprometen a realitzar i de 
l’apropament d’aquestes a les prioritats fixades per la planificació institucional. El tercer 
objectiu dels Contractes Programa es disposar d’un instrument per retre comptes del 
desenvolupament i millora dels centres i departaments. 
 
Des del curs 2000-01 s’han desenvolupat ja sis edicions d’aquests acords. Durant tot el 
període de desenvolupament del PEQ, la URV ha invertit més de 2,2 milions d’euros en el 
desenvolupament d’aquest programa, amb resultats molt satisfactoris, tant pel que fa a la 
introducció de la cultura de qualitat i rendició de comptes als diferents nivells de la 
Universitat, com pel que fa al grau d’assoliment dels objectius pactats, que de mitjana per al 
conjunt dels programes finalitzats es troba prop del 90%. 
 
Els contractes programa corresponents al curs 2005-06, tancats a finals de l’any 2006, han 
representat una dotació pressupostària de 329.750€ i el compromís de realització d’un total 
de 572 accions. El grau d’assoliment mitjà dels compromisos de tots els centres i 
departaments de la URV ha estat del 90,2%. Actualment estan en fase de desenvolupament 
els contractes programa corresponents al curs 2006-07, amb un pressupost de gairebé 
400.000€ i 271 accions a desenvolupar. Un dels objectius de la darrera edició era reduir el 
nombre d’accions per potenciar la definició d’accions i objectius realistes, ambiciosos i 
quantificables, introduint en tots els casos indicadors que permetin valorar objectivament 
l’assoliment.  
 
Així al 2006, els contractes programa 2006-07 per al desenvolupament de la planificació 
estratègica de centres i departaments de la URV s’han organitzat 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 
 
S’ha fixat un nombre màxim de 8 accions, a repartir entre els diferents eixos del contracte 
programa, per poder implantar-les adequadament i fer-ne un seguiment eficaç, i aconseguir 
així un efecte de millora significatiu i adequat a l’esforç invertit. Els nous contractes 
programes tenen 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 seu finançament. L’assignació econòmica de cada 
centre serà un 20% del seu pressupost ordinari i un 10% per als departaments. 
 
 
Evolució indicadors 
 

Indicadors 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
10.2.1 Processos d’avaluació 
d’ensenyaments en centres 
integrats finalitzats (acumulat) 

29 33 36 41 42 43 

2002 2003 2004 2005 2006  
10.2.2 Pressupost destinat a 
contractes programa entre la URV i 
els seus centres i departaments (€) 

 

304.617,38 313.746,11 322.814,86 329.750,00 399.859,20  
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Línia estratègica 3:. Millorar el sistema de seguiment i rendiment de comptes de la 
planificació estratègica institucional i la gestió de la qualitat universitària 
Accions 2003 2004 2005 2006
10.3.1 Realitzar el seguiment del grau d’acompliment del Pla 
Estratègic de Qualitat de la URV  

   X 

10.3.2 Elaborar una memòria de qualitat institucional      X 
 
Durant el 2006 s’ha dut a terme un procés formal de seguiment del grau d’acompliment del 
Pla Estratègic de Qualitat. Com a resultat del procés d'avaluació de l'acompliment del Pla 
estratègic de qualitat per al període 1998-2006, s'ha elaborat per primer cop l’informe 
“Informe d’acompliment del Pla Estratègic de Qualitat 1998-2006” 
(ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/iacpeq.pdf), on es resumeixen les principals xifres del 
desenvolupament del PEQ de la URV, per eixos, objectius i estratègies i el seu nivell 
d'assoliment. També es realitza l'explicació dels principals resultats aconseguits mitjançant 
el desenvolupament del PEQ, on s'exposa una selecció de les fites més importants assolides 
i la valoració que se'n fa, tenint en compte la seva transcendència i l'aportació a la millora 
de la qualitat de la URV. Aquest informe es va presentar al claustre el 20 d’abril 2006.  
A continuació trobeu la taula on es resumeix les valoracions del grau d’implantació del PEQ 
de cada eix, així com la valoració global. 
 

Valoració
Grau 

Implantació 
(%)

Actuacions a 
desenvolupar 

Implantades
En 

implantació
No 

implantades

EXCEL·LENT 92,5 93 82 4 7

EXCEL·LENT 97,1 35 34 -- 1

EXCEL·LENT 92,9 28 24 2 2
BAIXA 80,8 26 19 2 5
BAIXA 78,7 47 35 2 10
BAIXA 70,0 30 20 1 9

EXCEL·LENT 95,0 20 19 -- 1

Valoració
Grau 

Implantació 
(%)

Actuacions a 
desenvolupar 

Implantades
En 

implantació
No 

implantades

BONA 87,5 279 233 11 35

EL COMPROMÍS DE FUTUR

VALORACIÓ GLOBAL 

LES RELACIONS AMB LA SOCIETAT
LES PERSONES
LA CAPTACIÓ I L’ÚS DELS RECURSOS
L’ORGANITZACIÓ I ELS PROCESSOS

VALORACIÓ DEL GRAU D'IMPLANTACIÓ DEL PLA ESTRATEGIC DE QUALITAT 

EIXOS

LA FORMACIÓ I ELS ESTUDIANTS
LA GENERACIÓ I LA TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENTS

 
 
 
La Memòria de qualitat de la URV, elaborada per primera vegada per al període 1996-2006 i 
presentada al Claustre el 20 d’abril 2006, mostra els resultats de l'aposta que la URV ha 
realitzat des dels seus inicis per la qualitat i la millora contínua com a eixos vertebradors de 
la seva estratègia i com a fet diferencial i característica comuna de les seves activitats. 
 
Retre comptes és una pràctica excel·lent. No només perquè en un servei públic és obligat, 
sinó perquè és un instrument molt eficaç de millora, ja que permet aturar-se i revisar el que 
s’ha fet, i especialment perquè és un mecanisme molt útil per a la implicació col·lectiva en 
un projecte. Explicar els resultats, fer-los públics amb tota la transparència, compromet el 
col·lectiu perquè fa que senti seu el projecte, augmenta el sentit de pertinença a la institució 
i millora la implicació i els resultats. 
 
L’estratègia de direcció i la cultura de qualitat implementada han donat bons resultats a la 
URV. Han permès a una universitat jove assolir la maduresa organitzativa i funcional 
necessària. Ens han situat en una bona posició en el context estatal. Hem pogut donar un 
bon servei públic de formació superior i recerca. La societat tarragonina i catalana s’ha fet 
seva la URV. Una estratègia, doncs, fins ara útil per acomplir amb eficàcia la missió que la 
societat ens ha encomanat.  
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OBJECTIU 11 

Millorar l'eficiència i l'eficàcia de la gestió i de l'administració de la Universitat 
generalitzant l’ús de les TIC com a instruments de millora 

 
Línia estratègica 1. Potenciar les infraestructures de comunicació a disposició de la
comunitat 
Accions 2003 2004 2005 2006
11.1.1 Implantar una  infraestructura de comunicacions 
sense fils als diferents centres de la URV 

X X X X 

11.1.3 Millorar la xarxa corporativa de comunicacions (veu i 
dades) de la URV  

   X 

 
La URV ha impulsat, en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, diverses 
actuacions en l’entorn de l’alumnat que milloren sensiblement els processos i els serveis. 
N’és un exemple destacable la implantació de la xarxa de connexió sense fils, que més enllà 
d’una novetat tecnològica constitueix un instrument per facilitar el treball de col·laboració de 
l’alumnat i la qualitat de les prestacions i els serveis que ofereix la URV. En aquest darrer 
període s’ha fet una extensió que permet fer ús del Servei en totes les biblioteques de la 
Universitat. 
 
Pel que fa a les comunicacions (xarxa cooperativa de dades de la Universitat i xarxa de 
cablejats interns), s’ha treballat intensament en el projecte de comunicacions de les noves 
seus de la URV en els diferents campus (inclòs el campus Terres de l’Ebre). L’evolució 
tecnològica experimentada en el sector de les telecomunicacions en els darrers anys ha 
comportat implantar la tecnologia Gigabit Ethernet a la xarxa corporativa en substitució de 
la xarxa ATM. Cal destacar també la implantació del sistema de veu sobre IP (ToIP) a 
l’anella científica, la qual permet transmetre les trucades de veu mitjançant la xarxa de 
dades d’interconnexió amb l’anella científica, amb un estalvi del cost de les trucades cap a 
l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
 
Línia estratègica 2. Potenciar el campus virtual 
Accions 2003 2004 2005 2006
11.2.3 Implantació de l’eina de campus virtual basada en 
programari lliure (Moodle)  

   X 

11.2.4 Implantar la signatura digital      X 
 
El desenvolupament del campus virtual i l’ús de les noves tecnologies en la docència han 
rebut un impuls significatiu i han esdevingut alhora eines per a la transmissió de la política 
universitària de suport a la innovació docent.  
Un dels objectius del Pla Estratègic de Docència ha estat posar els recursos de la URV al 
servei del nou model docent mitjançant la coordinació i implicació dels Serveis de la URV 
amb la finalitat de donar una formació superior de qualitat. 
Aspectes a destacar en aquest sentit han estat l’augment de les eines del Campus Virtual, 
principalment l’EduStance, millorat enguany amb l’adopció d’una eina de programari lliure, 
el Moddle, que facilita afegir de forma ràpida i dinàmica continguts que motivin l'estudiant. 
A banda d’incorporar eines de comunicació (fòrums, missatgeria, etc.), permet als 
professors accedir a algunes utilitats de suport a la docència, de manera que s’optimitza una 
gestió gairebé completa de la docència des del mateix entorn virtual. 
 
Pel curs 2006-07, el nombre de professors donats d’alta en assignatures obertes als 
alumnes en l'entorn virtual de formació és de 1.520 (comptabilitzant espais d'assignatures 
FURV i altres cursos oferts des de serveis de la URV com ara Biblioteques, ICE o Servei 
Lingüístic). Els usuaris que es comptabilitzen com a actius són aquells que es compten el 
primer cop que entren a partir del primer accés del dia o la setmana, i no es dupliquen els 
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accessos si hi tornen a entrar. Així doncs, diàriament accedeixen com a mínim un cop a 
l'entorn una mitjana de 185 professors i 3.065 alumnes diferents. Setmanalment són 515 
professors i 7.650 alumnes diferents els que hi accedeixen de mitjana.  
 
Pel que fa a la implantació de la signatura digital, la URV s’ha constituït com a entitat de 
certificació pròpia (EC-URV), dins de la jerarquia de certificació de la Generalitat de 
Catalunya, sota la branca de l’Entitat de Certificació d’Universitats i Recerca (EC-UR). 
D’aquesta manera la URV emet directament certificats digitals als membres de la comunitat 
universitària: PAS, PDI i estudiants. Amb aquesta eina es pretén impulsar la confiança en les 
comunicacions telemàtiques, garantint la identitat de les parts, la integritat de les 
transaccions, l’autenticitat dels documents i la confidencialitat en les comunicacions. Durant 
el 2006, s’ha completat amb èxit el desplegament de totes les autoritats locals de registre, 
iniciant-se així el període d’emissió de certificats per a tots els membres de la comunitat 
universitària. El PDI i el PAS han estat els primers a activar la certificació digital, que en el 
cas del PDI ha tingut una primera aplicació en la signatura digital d’actes en alguns centres. 
 
L’ús de la signatura digital dinamitza l’automatització de processos i tràmits dels membres 
de la comunitat universitària. Així, la signatura d’actes mitjançant l’ús de certificació digital 
permet als usuaris una major agilitat en el procés, garantint-ne en tot moment la fiabilitat i 
validesa. Així, la Universitat s’ha dotat de les eines necessàries per transformar gradualment 
els processos i tràmits presencials en virtuals. 
 
Durant aquest darrer període, el carnet de tots els membres de la comunitat universitària ha 
estat substituït per un de nou, que compleix els requeriments legals per suportar la 
certificació digital, així com la resta d’aplicacions lligades al carnet. 
 
 
 

Línia estratègica 4. Complir les necessitats en seguretat i salut 
Accions 2003 2004 2005 2006 

11.4.2 Desplegar plans d’emergència dels centres X X X X 
 
Segons la Llei de prevenció de riscos laborals la Universitat, com qualsevol altre empresa, 
està obligada a tenir organitzades les actuacions davant d’una emergència. Aquesta 
necessitat està basada en la necessitat de saber quin són els seus recursos materials i 
humans en cada centre per tal de saber com organitzar-los davant d’una emergència. Per 
aquest motiu s’elaboren els plans d’emergència que un cop aprovats pel CSS (Comitè de 
Seguretat i Salut) es passa a un segon nivell on es fa difon als treballadors del centre 
implicat, i es designa entre el personal de cada centre a aquells que formaran part dels 
equips destacats en el pla. El tercer nivell és la formació del pla pròpiament dit, implica tant 
cursos teòrics i pràctics, primers auxilis i pràctiques contra incendis amb foc real, tant de tot 
el personal del centre com del personal que formaran part dels equips específics. Finalment, 
hi ha un quart nivell d’actuació on es realitzen els simulacres d’emergència, tant de 
comunicació com d’evacuació que proven l’eficàcia del pla i on es detecten errades de 
concepte o de recursos que en l’elaboració del pla no es van poder detectar. En funció dels 
simulacres es milloren els plans d’emergència i es tornen a provar en següents simulacres. 
 
Els darrers anys s’han implantat completament els plans amb simulacres de comunicació i 
evacuació total de centre a: 
• Servei de Recursos Científics i Tècnics (SRCiT) 
• ETSE 
• ETSEQ 
• Biblioteca de campus  
 
Durant aquest curs 2005-06 s’ha continuat amb el procés d’implantació els plans 
d’emergència elaborats de les següents facultats: 
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• F. Ciències Jurídiques 
• F. Ciències Econòmiques 
• F. Ciències de l’Educació i Psicologia 
• F. Química 
• F. Enologia 
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OBJECTIU 12 

Desenvolupar una política de recursos humans que respongui als objectius de 
docència, recerca i gestió 

 
Línia estratègica 1. Desplegar el pacte de dedicació entre el personal acadèmic
de la URV 
Accions 2003 2004 2005 2006 
12.1.1 Dissenyar i implantar el pacte de dedicació del PDI dels 
departaments 

X X X X 

12.1.2 Fer convergir el model de pacte de dedicació amb el 
model d’avaluació docent del PDI 

 X X X 

 
El darrer curs acadèmic va suposar la implantació definitiva del pacte de dedicació del 
professorat de la Universitat com a instrument per augmentar la transparència, fent possible 
la dedicació eficient a les diverses tasques que aquest té encomanades i per resoldre 
satisfactòriament els objectius col·lectius dels departaments d’una forma consensuada. 
 
En concret, el pacte de dedicació és una eina que ha de: 
 
- Distribuir de forma consensuada a nivell de departament les activitats del personal 

docent. Activitats que s’han d’incorporar al contracte programa Universitat-departament 
- Regular el gran ventall d’activitats que el personal acadèmic du a terme a la Universitat. 
- Recollir l’encàrrec acadèmic: docent, investigador, de transferència, de gestió i de 

formació. 
- Facilitar la configuració del currículum acadèmic del professorat. 
 
Aquest ha esta el segon any d’aplicació del pacte de dedicació -a més de la prova pilot 
realitzada el curs 2003-04-, i ha suposat la consolidació de l’instrument.  
Durant el 2006, la totalitat dels professors amb dedicació completa dels 24 departaments de 
la URV han iniciat el pacte de dedicació (exceptuant els investigadors vinculats a projectes i 
els becaris), dels quals el 94,9% l’ha finalitzat i aprovat. 
 
D’altra banda, totes les actuacions portades a terme durant el darrer any van encaminades 
al procés de convergència entre el model d’avaluació del PDI i el pacte de dedicació. 
L’objectiu és, d’una banda, alinear ambdós processos entre si i amb les prioritats de la 
Universitat i, de l’altra, millorar l’obtenció de la informació sobre el professorat necessària 
per a aquests processos i, d’aquesta manera, facilitar la tramitació al professorat. La meta 
final d’aquest procés d’avaluació és que es pugui acabar fent íntegrament amb els ítems 
continguts en el pacte de dedicació. 
 
Per a fer més operatiu el compliment del pacte de dedicació, s’ha dissenyat un aplicatiu 
informàtic amb el doble objectiu de crear un espai de treball que faciliti la tasca del 
professor i habilitar un sistema d’informació per posar a l’abast dels diferents agents 
implicats la informació rellevant. Gràcies a aquesta nova eina, el professorat de la URV pot 
emplenar el document del pacte de dedicació mitjançant un formulari, al qual accedeix a 
través de la web, i que poden veure tots els membres del departament. A més, per primer 
cop s’han pogut buidar de forma automàtica les dades introduïdes pel PDI en el pacte de 
dedicació del curs 2004-05 per utilitzar-les en el procés d’avaluació del personal que durant 
el 2006 havia de ser avaluat per optar al quinquenni docent de la URV i al complement 
autonòmic.  
 
D’aquesta manera, s’anirà incorporant gradualment la informació del pacte de dedicació al 
sistema d’avaluació del PDI, per aconseguir un dels objectius bàsics de la creació de 
l’aplicatiu informàtic, que era facilitar la tasca al professor i evitar que hagi d’introduir la 
mateixa informació al sistema dues vegades.  
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D’aquest forma es continua amb la dinàmica endegada ja els darrers anys en el procés de 
convergència entre el model d’avaluació del PDI i el pacte de dedicació per alinear ambdós 
processos entre si i amb les prioritats de la Universitat i optimitzar la gestió de la informació 
sobre el professorat. La meta final d’aquest procés d’avaluació és que es pugui acabar fent 
íntegrament amb els ítems continguts en el pacte de dedicació. 
 
 
Indicadors 2004 2005 2006 
12.2.1 Nombre de departaments que duen a terme el pacte de dedicació  22 24 

 
 
 
 
 
Línia estratègica 2. Dissenyar un pla de formació del PDI i del PAS orientat a la
innovació i a la rendició de comptes 
Accions 2003 2004 2005 2006
12.2.1 Activar accions formatives especialitzades adreçades a 
coneixements i competències especifiques del PAS 

X X X X 

12.2.2 Activar accions formatives adreçades a l’adaptació a l’espai 
europeu d’educació superior 

 X X X 

 
La URV aposta per la formació del seu personal adaptant i desenvolupant les competències 
específiques dels llocs de treball a partir de dos programes de formació específics, el Pla de 
Formació del PDI (PROFID) i el Pla de Formació del PAS (PFPAS), que s’actualitzen i revisen 
continuadament.  
 
En el cas del PAS, la proposta parteix del Servei de Recursos Humans i Organització amb 
l’objectiu de respondre a les necessitats formatives a partir de la comparació entre les 
competències definides per a cada lloc de treball i el currículum formatiu de la persona que 
l’ocupa, i amb la participació dels responsables de les unitats de gestió. En el cas del PDI, la 
formació es programa de forma mixta: una part centralitzada (Comissió de Formació del 
PDI, amb l’assessorament de l’ICE) i una part descentralitzada, a proposta dels 
departaments.  
 
Cal destacar que els plans de formació s’han adaptat a l’espai europeu d’educació superior, 
amb l’objectiu de dotar els professors i el personal d’administració i serveis d’eines i 
incentius per millorar l’acció docent, el suport a la docència i la gestió del procés formatiu, 
per tal d’augmentar l’eficàcia i l’eficiència de la URV en els processos de formació dels 
estudiants.  
 
Els trets fonamentals dels programes de formació del PAS són: 
 
• Insistir en la importància de la participació dels responsables de les unitats en la detecció 
de necessitats formatives. 
• Fer la formació del PAS cada vegada més adreçada a coneixements o tècniques 
específiques necessàries per al desenvolupament professional. 
• Incorporar l’adaptació a l’EEES com un eix important al pla de formació. 
• Incorporar als plans de formació les accions preconitzades des dels plans d’acció de 
consells d’usuaris. 
• Accelerar el procés d’homologació de nivells d’ofimàtica com a alternativa a l’assistència a 
cursos. 
• Cercar formules alternatives i efectives per a la formació de llengua anglesa. 
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Pel que fa al PAS, durant l’any 2006 s’han desenvolupant 85 activitats formatives agrupades 
en 9 àrees temàtiques.  
 

• Directiva 
• Gestió  
• Tècnica 
• Econòmica 
• Jurídica 

• Ofimàtica 
• Idiomes 
• Biblioteca 
• Prevenció 

 
El total de places que s’han cobert amb la realització d’aquestes activitats és de 1.033 amb 
un total de 15.451 hores lectives. El pressupost destinat al PAS pel 2006 és de 109.744€. 
 
El Pla de Formació del Personal Docent i Investigador (PROFID) de la URV 2005-06 va 
constar de dues parts: 
- Pla general: activitats adreçades a tot el personal docent i investigador de la URV. Inclou 
cursos, tallers, grups de treball i conferències. 
- Pla específic: activitats sol·licitades pels centres i departaments de la URV i adreçades al 
seu professorat. 
 
En el pla general s’han organitzat 50 cursos, dividits en set grans blocs temàtics: 
• Docència universitària 
• Docència universitària i eines telemàtiques 
• Tècniques de treball docent 
• Espai Europeu d’educació Superior 
• Desenvolupament docent i investigador 
• Idiomes 
 
En total s’han impartit més de 234 hores de formació amb un total de 747 inscrits. El 
nombre més gran d’assistents s’ha comptabilitzat en el bloc dedicat a les activitats 
relacionades amb l'EEES i les tecnologies de la informació i la comunicació. També s’han 
realitzat dues Jornades d’innovació Docent, on van assistir 180 professors. 
 
Quant a les activitats incloses en el Pla Específic a proposta dels centres i/o departaments, 
s’han realitzat 16 cursos, que han implicat 21 departaments, amb un total de 218 
assistents. 
 
Paral·lelament, s’han dut a terme diferents sessions de formació relacionades amb els 
projectes d’innovació docent; es tracta de grups d’innovació que en algun moment del seu 
projecte han sol·licitat alguna activitat d’assessorament concreta.  
 
Pel que fa al programa de formació per a personal docent i investigador (PROFID) 
corresponent al curs 2006-07, s’estima una programació d’activitats al voltant dels mateixos 
eixos que el programa anterior. 
 
En el pla general es preveuen diferents activitats adreçades a tot el personal docent i 
investigador de la URV, amb més de 700 hores de formació. Cal destacar que en aquest pla 
es fa un especial èmfasi en la formació relacionada amb l’adaptació dels ensenyaments a 
l’EEES, la implantació de les proves pilot d’adaptació convocades pel DURSI i la incorporació 
del Moodle com a suport a la docència. Al mateix temps, es donarà major importància a la 
formació específica sol·licitada pels centres i departaments, amb el desig de centrar les 
activitats a les necessitats específiques del professorat. 
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Línia estratègica 3. Posicionar el personal de la Universitat (PDI i PAS) com el seu 
principal actiu, definint polítiques i actuacions destinades potenciar-lo 
Accions 2003 2004 2005 2006
12.3.3 Elaborar mecanismes d’incentivació de la carrera 
professional (productivitat i promoció) 

X X X X 

12.3.6 Posar en marxa el programa de suport Investigador Actiu 
 

   X 

12.3.7 Implantar un sistema de reconeixement de la dedicació 
pels responsables de màster    

   X 

12.3.8 Adaptar la normativa dels becaris URV a l’Estatut del 
Personal Investigador en Formació i a la nova estructura 
d’ensenyaments    

   X 

12.3.9 Revisar el model d’avaluació del Personal Docent i 
Investigador de la URV    

   X 

La URV considera el personal de la universitat com el seu principal actiu, definint una política 
de personal acadèmic i d’administració i serveis que reconeguin els mecanismes de 
promoció d’ambdós col·lectius com a mecanismes d’incentivació de la carrera professional.  
 
Pel que fa al Personal d’Administració i Serveis, s’han desenvolupat i consolidat nous 
mecanismes i processos de gestió sobre la base de les competències associades als llocs de 
treball de l’organització. 
 
En relació a la reglamentació de la productivitat del PAS durant el 2006, s’ha gestionat per 
segona vegada el seu cicle anual complet, que s’havia començat a aplicar l’últim trimestre 
de 2004. Aquesta reglamentació permet determinar la productivitat corresponent a tots els 
components del PAS a qui és aplicable. A més, durant el darrer període s’han aprovat dues 
reglamentacions més per al col·lectiu del PAS: la reglamentació de la promoció del PAS, i el 
reglament sobre jornada laboral, horaris i permisos i llicències i vacances del pas. 
  
El reglament de promoció regula les tres modalitats de promoció previstes: 
1. Promoció derivada de l’accés del PAS de la URV a llocs de treball de superior catalogació, 

vacants i que ja formen part del Catàleg de llocs de treball de la URV. 
2. Promoció derivada de la revisió de les característiques dels llocs de treball que ja formen 

part del Catàleg de llocs de treball de la URV.  
3. Promoció basada en el desenvolupament professional dels components del PAS. 
 
Al reglament s’estableixen els criteris, metodologies i procediments a emprar per tal de fer 
efectiva aquesta promoció, adreçada a tots els col·lectius del personal d’administració i 
serveis. Així mateix s’estableix la temporalització prevista per la materialització de les 
modalitats 2 i 3. 
 
Pel que fa al PDI amb dedicació a temps complet poden rebre la consideració de professor/a 
distingit/da de la URV, com a reconeixement als serveis destacats – aportacions singulars o 
excel·lents en els diferents àmbits- a la Universitat. Aquesta distinció comporta una reducció 
de 12 crèdits anuals en la càrrega docent durant 4 anys i la concessió d'una beca URV pel 
mateix període. A més, és un mèrit que habilita de forma automàtica per a la candidatura a 
professor emèrit de la URV. 
 
 
La consolidació del pacte de dedicació, el model d’avaluació del PDI, la programació 
d’estudis oficials de postgrau i la creació de noves estructures de recerca ha fet necessari 
redefinir la figura de PDI, que desenvolupa noves activitats atès el nou marc d’acció. Davant 
d’aquesta situació, i per tal d’establir un marc comú, a la URV s’ha aprovat la definició del 
investigador actiu com aquell que en un període determinat, prou llarg però limitat, obté uns 
resultats que li permeten ser mereixedor d’una avaluació positiva segons els estàndards del 
seu àmbit de coneixement. Amb l’objectiu de fixar un llindar comú a tots els àmbits de 
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coneixement que alhora permeti tenir en compte les diferències en productivitat científica 
entre ells, s’ha adoptat el criteri Bàsic que els estàndards per cada àmbit de coneixement 
estiguin basats en els fixats per l’AQU o la CNEAI en els seus processos d’avaluació. Així, la 
URV ha desenvolupat una política de suport horitzontal a la recerca, a partir de  l’aparició de 
la figura de l’investigador actiu. Un bon mètode per identificar el professor actiu en recerca i 
per tant, útil per assignació de recursos als grups de recerca. 
 
 
D’altra banda, la implantació d’un elevat nombre de màsters a la URV ha fet necessària 
reconèixer la figura del responsable de màster, que desenvolupa un paper essencial en el 
desplegament del programa en el que s’inclou el màster i és element de referència, 
coordinació i presa de decisions per tal que els màsters funcionin en tots els vessants, per a 
realitzar aquestes tasques gaudeixen d’una reducció de 6 crèdits anuals en la càrrega 
docent. 
 
 
L’aparició l’any 2005 del decret que modifica substancialment la figura dels becaris 
predoctorals, que passen a ser denominats personal investigador en formació, amb inclusió 
al sistema de Seguretat Social des de l’inici de la beca, que després dels dos primers anys 
es converteix en un contracte en pràctiques (d’una durada màxima de dos anys més) amb 
tota la cobertura social completa, incloent-hi l’assegurança d’atur. A partir de 2006 totes les 
beques destinades a elaboració de tesis doctorals s’han acollit a aquest nou sistema. 
 
 
Durant el 2003 les universitats catalanes van redissenyar els processos d’avaluació de 
l’activitat docent del professorat d’acord amb l’orientació que el nou marc legal donava als 
mecanismes d’avaluació. Tal com indicava la LUC, l’avaluació de l’activitat docent de la URV 
és un procés de dues etapes. Durant la primera, la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu 
Docent i Investigador de la URV determina els professors que són avaluats favorablement 
del quinquenni de docència i elabora la llista de professors que poden accedir al complement 
autonòmic. Durant la segona etapa, una comissió formada per representants del DURSI, 
l’Agència per a la Qualitat Universitària de Catalunya (AQU) i les universitats públiques 
catalanes estableix els professors de la URV que rebran el complement autonòmic de 
docència.  
 
El model d’avaluació del PDI de la URV va ser certificat per l’AQU i, per tant, autoritzat pel 
DURSI per aplicar-lo, i està dissenyat per donar resposta a les activitats d’un col·lectiu 
heterogeni, com és el del professorat universitari, amb l’objectiu de facilitar que el màxim 
nombre de professors puguin accedir al quinquenni de docència de la URV i al complement 
autonòmic de docència. En el 2005, se’n va fer la tercera implantació i els resultats van ser 
força positius.  
 
Actualment l'avaluació de l'activitat docent a les universitat catalanes està en procés de 
canvi a partir de l'experiència prèvia de l'etapa experimental (2003-2006), del nou marc 
normatiu i de les aportacions que els responsables de les universitat han realitzat. AQU 
Catalunya està treballant en la definició d'un marc de referència que permeti disposar de les 
consideracions generals en el procés d'adaptació dels Manuals d'Avaluació Docent que es 
preveu aprovar a la CEMAI del juny de 2007, per tal que les universitats ajustin el manual 
abans de l'octubre de 2007. Tot i que s'espera disposar de la resolució d’AQU Catalunya amb 
les pautes per a l’ajust dels Manual d’Avaluació Docent al juny del 2007. La URV durant el 
2006 ha estat treballant en l'adaptació del seu Manual d'Avaluació Docent, definint en 
primer lloc els principis i criteris rectors pel disseny d’un nou model d’avaluació de l’activitat 
docent del professorat a la URV i, en segon lloc adaptant el model d'avaluació a aquest 
criteris definits. 
Indicadors 2006
12.2.2 Recursos econòmics destinats al programa Investigador Actiu (€) 797.763,20 
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