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Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova, dins del pressupost 2008, el Programa 

de tècnics de suport als centres i el Programa de cofinançament de suport a la gestió dels 

departaments. 

PROGRAMA DE TÈCNICS DE SUPORT ALS CENTRES

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

A partir de tot el procés d’incorporació de la URV a l’EEES van apareixent una sèrie de necessitats de 
recursos humans encaminats a donar suport a la transformació metodològica de la universitat i a la neces-
sitat de documentar tots els processos acadèmics per tal de donar compliment a totes les exigències dels 
processos de certificació i acreditació tant de les titulacions com de la universitat en el seu conjunt. És per 
això que es fa necessari dotar als centres d’una figura professional que acompanyi tots aquests processos.

2. TIPOLOGIA DE LES PLACES

El perfil de les places amb el qual es donarà cobertura a aquesta convocatòria serà el de suport a la 
gestió (PAS funcionari de l’escala de gestió).

3. NOMBRE DE PLACES

Els còmput de places a activar en aquesta convocatòria serà de 12 PQD.

4. AMBIT COMPETENCIAL 

L’activitat dels PQD anirà fonamentalment adreçada a l’acompliment de les funcions següents:

Donar suport al procés de reforma dels graus- 

Donar suport de creació, disseny i desenvolupament dels programes de màster- 

Fer el seguiment de tot el procés de documentació del desenvolupament i avaluació dels - 
diferents programes formatius i especialment del procés d’avaluació dels aprenentatges dels 
estudiants

Donar suport als responsables d’ensenyaments en el procés de garantir la qualitat de les titu-- 
lacions de les quals en tenen responsabilitat

Coordinar-se amb els tècnics de la USM, la Unitat de Qualitat i l’Escola de Postgrau- 

Desenvolupar estudis per tal de documentar els diferents processos- 

5. ADSCRIPICIONS DE LES PLACES

Totes les places quedaran adscrites als centres corresponents i, per tant, la seva dependència funcional 
serà del degà/na o director/a del centre.

PROGRAMA DE TÈCNICS DE SUPORT ALS CENTRES

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

El fort creixement de la nostra Universitat juntament amb la promoció de la visibilitat de la recerca, 
l’impuls dels sistemes de millora de la qualitat i l’expansió en l’àmbit d’actuació dels departaments, s’ha 
traduït en un increment substancial de l’activitat en els departaments.

És per aquest motiu que es decideix la posada en marxa d’un programa destinat a fomentar la incor-
poració d’un nombre determinat de personal de suport a la gestió dels departaments (PSgD), en règim de 
cofinançament, fruit de les necessitats que es puguin originar.

Aquestes places estan clarament definides com a suport a la gestió administrativa dels departaments i, 
per tant, el seu objectiu és el d’avançar en la consecució de tres línies estratègiques:

potenciar l’eficiència en la gestió de les activitats de recerca- 

incrementar la satisfacció dels usuaris finals i la millora de la qualitat en la gestió econòmica - 
i administrativa dels departaments

fomentar la coordinació i col·laboració entre els departaments- 
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2. CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA

2.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Podran participar en les convocatòries d’ajuts per cofinançament en la contractació de PSgD tots els 
departaments de la URV. 

2.2. TIPOLOGIA DE SOL·LICITUDS

Es determinen dues modalitats de sol·licituds:

a) sol·licituds individuals: presentades a petició individual d’un departament 

b) sol·licituds conjuntes: presentades de forma conjunta per part de varis departaments 

2.3. NOMBRE DE SOL·LICITUDS

Els departaments podran presentar una o més sol·licituds.

Una vegada resoltes les primeres peticions, i sempre que hi hagi dotació pressupostària excedent, es 
destinarà aquesta a atendre les segones o més peticions addicionals que aquests sol·licitin. Conseqüent-
ment, es fa necessari que els departaments indiquin l’ordre de priorització de les seves sol·licituds per tal 
que aquest es tingui en consideració. 

2.4. MODALITATS DE COFINANÇAMENT

Els ajuts concedits es destinaran únicament a cobrir les despeses de personal. No es contemplaran des-
peses de cap altra naturalesa, tot i que estiguin directament vinculades ni que puguin ser necessàries per a 
la realització de l’activitat.

L’import destinat al cofinaçament de cadascuna de les peticions és el que es relaciona a continuació, el 
qual variarà en funció de la tipologia de sol·licitud presentada:

Cofinançament de la primera petició:

A.  Per modalitat de sol·licitud individual:

A.1. Sol·licituds presentades individualment per part dels departaments adreçades a completar la dedi-
cació a temps parcial de places ja activades en pressupost com a plantilla oficial (transformació de personal 
temps parcial en temps complert): 70% de cofinançament del cost de la mitja plaça restant, aportat per 
part de la URV.

A.2. Sol·licituds presentades individualment per part d’un departament adreçades a l’activació d’una 
nova plaça: 60% de cofinançament del cost de la plaça aportat per part de la URV. 

B. Per modalitat de sol·licitud conjunta:

B.1. Sol·licituds presentades conjuntament per part de dos departaments o més, adreçades a la integra-
ció total de les estructures de gestió: 70% de finançament del cost de la plaça aportat per part de la URV. 

B.2. Sol·licituds presentades conjuntament per part de dos departaments o més adreçades a la integra-
ció parcial d’alguna de les funcions pròpies de les estructures de gestió dels departaments: 70% de finan-
çament del cost de la plaça aportat per part de la URV.

Cofinançament de les segones i peticions següents: 

C. Per modalitat de sol·licitud individual:

C.1. Sol·licituds presentades individualment per part d’un departament adreçada a l’activació d’una 
nova plaça: 40% de cofinançament del cost de la plaça aportat per part de la URV.

D. Per modalitat de sol·licitud conjunta:

D.1. Sol·licituds presentades conjuntament per part de dos departaments o més adreçades a la inte-
gració total de les estructures de gestió: 40% de cofinançament del cost de la plaça aportat per part de la 
URV. 

D.2. Sol·licituds presentades conjuntament per part de dos departaments o més adreçades a la integra-
ció parcial d’alguna de les funcions pròpies de les estructures de gestió dels departaments: 40% de finan-
çament del cost de la plaça aportat per part de la URV.
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2.5. TIPOLOGIA DE LES PLACES DE PSgD

Totes les peticions resoltes favorablement seran cobertes mitjançant places de suport administratiu (PAS 
funcionari de l’escala administrativa) a excepció dels supòsits que es contemplen a continuació, els quals 
seran dotats amb places de suport a la gestió (PAS funcionari de l’escala de gestió):

Sol·licituds de cofinançament descrites en els punts A. 2 i B.1 de l’ apartat 2.4 d’aquesta - 
convocatòria, sempre que el còmput de l’estructura de gestió administrativa resultant sigui 
superior a cinc places d’administratiu (5 PAS funcionaris de l’escala administrativa), aprovades 
en plantilla oficial. 

En el cas de les peticions de cofinançament adreçades a completar la dedicació a temps parcial de pla-
ces ja activades, la tipologia de plaça serà l’equivalent a l’ampliació del tipus de contracte ja existent. 

Excepcionalment, i en situacions degudament justificades, es contemplarà la cobertura mitjançant pla-
ces de suport tècnic.

La selecció dels candidats es farà mitjançat el sistema de concurs d’acord amb els requisits establerts 
legalment i amb la garantia dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

2.6. ADSCRIPICIONS DE LES PLACES

Les places quedaran automàticament adscrites al departament que fa la sol·licitud.

En cas de sol·licituds contemplades en el punt B.2. i D.2 de l’apartat 2.4, l’adscripció de la plaça cofi-
nançada de personal de suport administratiu s’assignarà a un únic departament (aquesta adscripció vindrà 
proposada en el model de sol·licitud). 

2.7. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Obligatòriament tots els departaments, que gaudeixin d’una plaça de suport administratiu a temps 
parcial, hauran d’optar en primera petició per la transformació d’aquesta a temps complert (modalitat A1. 
del punt 2.4).

En el supòsit que, un cop ateses totes les primeres sol·licituds, resti dotació pressupostària, es procedirà 
a atendre les sol·licituds presentades en segon ordre per part dels departaments, les quals es prioritzaran en 
virtut de la justificació de la necessitat de la plaça.

 3. SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

Les unitats interessades en aquesta convocatòria presentaran les seves sol·licituds abans del 28 de fe-
brer de 2008.

Les sol·licituds hauran de ser presentades pels directors/res dels departaments, i hauran d’anar acompa-
nyades de la documentació següent:

1. Projecte d’activitat per a la qual es demana l’ajut de la contractació. Haurà d’incloure una 
breu memòria de cadascuna de les activitats per a les quals se sol·licita l’ajut, en la qual 
caldrà fer constar com a mínim, la denominació, descripció de l’activitat, objectius que es 
persegueixen amb aquesta, lloc i data aproximada en la qual es portarà a terme.

2. Informe justificatiu de la necessitat de la plaça, i de l’interès d’aquesta per a la URV en funció 
del tipus i l’abast de la tasca a desenvolupar.

3. Acreditació de dotació pressupostària per a contribuir al cofinançament que s’exigeixi per raó 
del perfil contractat, d’una forma estable o permanent. Els recursos econòmics únicament 
podran provenir a efectes de cofinançament exigit dels fonts que es detallen a continuació:

Contracte programa•	

Programa d’Investigador Actiu•	

Overheads dels departaments•	

Altres recursos provinents de fons de finançament (quedant exclosos els provinents del •	
capítol de despeses de personal)

Caldrà que els departament indiquin clarament en el model de sol·licitud la priorització en l’ordre de 
petició de les seves sol·licituds.

La instrucció del procediment de concessió d’aquests ajuts correspondrà a una comissió formada pels 
membres següents:
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gerent •	

vicerector de personal docent i investigador•	

vicerector d’ organització i recursos•	

Aquesta comissió realitzarà els tràmits oportuns, així com quantes actuacions es considerin necessàries 
per a determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’hagi de formular la resolució.

Esgotat el termini de presentació de sol·licituds, les quals hauran d’anar adreçades al gerent de la URV, 
els membres de la comisió aprovaran la relació definitiva de sol·licituds aprovades i excloses. Cas de les 
sol·licituds excloses es farà constar les causes que han determinat aquesta condició.

Queda reservat a aquesta comissió el dret a valorar favorable o desfavorablement les peticions.

La comissió dictaminarà les conclusions de l’avaluació i aplicarà els criteris establerts en aquestes ba-
ses. Així mateix, dictaminarà sobre les incidències que s’hagin pogut produir en el procés d’avaluació.

4. OBLIGACIONS DE LES UNITATS BENEFICIÀRIES

Les unitats beneficiàries estaran obligades al següent: 

1. Realitzar l’activitat per a la qual es concedeix l’ajut en les condicions i terminis establerts

2. En finalitzar el contracte del PSgD el/s responsable/s de la/es unitat/s sol·licitants haurà/n 
d’emetre un informe, adreçat al gerent, avaluant l’impacte de la tasca desenvolupada pel 
PSgD. La presentació d’aquest informe d’avaluació serà una condició necessària per poder 
optar a la continuació de la plaça. La URV podrà complementar aquest informe amb altres 
elements, per a la seva valoració

5. FINANCIACIÓ

L’import màxim dels ajuts que es distribuiran en aquesta convocatòria serà de 450.000€ a càrrec de 
l’exercici 2008.
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