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INFORME DE TANCAMENT DEL PROGRAMA 2007-08 

1. ELS COMPROMISOS  

Els 12 centres i 23 departaments de la URV (tots excepte la Unitat Predepartamental 

d’Arquitectura) van signar el febrer de 2008 els acords per desenvolpar els seus plans 

estratègics i millorar la qualitat de les seves activitats amb l’equip de govern. Els 

centres i departaments es van comprometre a realitzar un total de 238 actuacions, a 

través d’una aportació global pressupostada de 456.028,23 €. D’aquests, 223.840,23 € 

corresponen a despesa corrent i 232.188,00 € als 61 becaris de col·laboració concedits 

per donar suport a les tasques previstes dins les accions del contracte programa.  

La distribució del pressupost de despesa corrent destinat a contracte programa es va 

fixar en un 20% del pressupost ordinari per a cada centre, i un 10% per als 

departaments, mentre que el nombre de becaris assignats a cada unitat es va fer en 

funció de la mida del centre o del departament.  

Les prioritats del contracte programa 2007-08 amb centres i departaments es van 

dividir en cinc eixos bàsics, els mateixos que corresponen a les línies estratègiques de 

la universitat per 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 

La majoria de les accions compromeses estan relacionades amb la formació i procés 

d’aprenentatge, i representen un 29,8% del total d’accions proposades pels centres i 

departaments. Per al cas concret dels centres han suposat un 37,5% del total d’accions 

dels cinc eixos, i per als departaments, el percentatge suposa un 25,3% del total.  

D’altra banda, els centres també han dedicat un esforç important a l’acció territorial i 

internacional, ja que el 29,5% de les accions compromeses corresponen a aquest eix. 

Els departaments, per la seva banda, han destinat quasi de forma equitativa les seves 

actuacions repartides en els eixos 2, 3 i 5. 

Accions del contracte programa per eixos 
Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 Eix 5 

CENTRES 33 (37,5%) 6 (6,8%) 26 (29,5%) 3 (3,4%) 20 (22,7%) 
DEPARTAMENTS 38 (25,3%) 30 (20,0%) 32 (21,3%) 21 (14,0%) 29 (19,3%) 
TOTAL  
CENTRES i 
DEPARTAMENTS 

71 (29,8%) 36 (15,1%) 58 (24,4%) 24 (10,1%) 49 (20,6%) 

2. L’APORTACIÓ ECONÒMICA FINAL  
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L’aportació global final de la URV, un cop tancats els contractes programa 2007-08, ha 

estat de 447.248,75 €. D’aquest import, 221.480,75 € corresponen a  despesa corrent, 

que ha estat ingressada directament pels centres i departaments (en funció del grau 

d’assoliment) i  225.768,00 € a despesa en becaris. 

El nombre final de becaris assignats als centres i departaments ha estat de 55, ja que 

6 becaris inicialment assignats s’han amortitzat a petició de les unitats beneficiàries. 

Aquestes amortitzacions, per valor de 26.460,00 €, s’han sumat a la despesa corrent 

dels centres o departaments, o bé s’han destinat al cofinançament de personal 

administratiu dels departaments en el marc del programa de cofinançament impulsat 

per la Gerència. 

3. ELS RESULTATS  

En general els centres han aconseguit assolir un 90,3% de les accions proposades i els 

departaments un 92,6%. La valoració general dels resultats assolits és positiva. 

L’edició 2007-08 del contracte programa emfatitza l’adequació de l’oferta dels 

ensenyaments de grau i postgrau a l’EEES; en el cas de centres i departaments en l’eix 

1, corresponent a la formació i aprenentatge, i pels departaments també en l’eix 4, 

referent als recursos humans. El major nombre d’accions referides a l’espai europeu 

d’educació superior es realitza dins l’eix 1. L’anàlisi global del conjunt d’aquestes 

accions es tradueix en 71 accions executades, amb una mitjana d’assoliment del 

96,5%. 

Pel que fa a la recerca i transferència de tecnologia i coneixements, igual que en els 

contractes programa del curs passat, un 50% dels centres no realitzen cap acció 

d’intensificació de la coordinació docència-recerca. 

D’altra banda, han estat un total de 58 les accions compromeses per dur a terme la 

millora de la internacionalització dels programes, que inclou la internacionalització dels 

programes de postgrau i l’impuls a la relació amb els agents del territori.  

Pel que fa als recursos humans, i continuant amb la dinàmica de l’edició anterior, un 

75% dels centres no realitza cap acció d’aplicació de polítiques de personal. El nombre 

global d’accions desenvolupades dins aquest eix és 24, de les quals 21 són realitzades 

pels departaments. 

Quant a les accions destinades a la millora de la gestió, corresponents a l’eix 5, la 

mitjana d’assoliment de les 49 accions compromeses ha estat del 83,8%, resultat 

clarament inferior a l’aconseguit en contractes programa anteriors (95,5%). 

3.1 El nivell d’acompliment dels acords 
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Quant a les accions compromeses que finalment s’han pogut implantar, que en són 

231 (el 97% de les proposades), el grau d’acompliment mitjà ha estat del 91,5%. En 

les darreres dues edicions es mostrava una tendència a la baixa, però aquest curs s’ha 

mostrat un augment del nivell d’acompliment.  

El grau d’assoliment dels objectius del contracte programa per a cada centre i 

departament ha estat el següent:

% assoliment acord 
CENTRES 

2007-08 2006-07 2005-06 2004-05
ETSA 88,0 80,0 -- --
ETSE 90,0 90,2 90,3 84,0 
ETSEQ+DEM+DEQ 90,5 94,0 81,6 93,0 
EUI+DI 88,7 94,8 93,9 82,6 
EUTO 100 86,4 86,6 91,8 
FCEE 100 80,0 86,1 90,7 
FCEP 87,5 96,0 98,0 97,7 
FCJ 82,0 71,8 95,6 99,0 
FE 87,0 71,3 80,5 91,7 
FLL 80,0 99,3 90,0 95,3 
FMCS 90,0 93,2 91,4 97,0 
FQ 100 92,5 92,2 97,1 

MITJANA CENTRES 90,3 87,4 89,6 92,7 

% assoliment acord 
DEPARTAMENTS 

2007-08 2006-07 2005-06 2004-05
DAFiTS 90,0 87,5 92,3 93,0 
DBB 100 75,0 93,9 98,2 
DCMB 100 90,5 86,5 79,0 
DPPF 99,0 89,0 90,9 97,3 
DDPUB 95,0 100 91,8 93,3 
DECO 93,0 87,5 96,0 99,0 
DEEEA 100 100 93,2 94,4 
DEIM 92,0 90,0 92,5 77,8 
DFA 33,5 80,5 84,7 92,5 
DFC 98,0 100 96,5 96,5 
DFR 100 96,0 81,3 96,2 
DGE 95,3 98,0 96,5 91,3 

DHHA 80,0 90,3 96,5  
(inclou UPGEO)

97,5 
(inclou UPGEO)

DMC 100 90,0 81,5 90,0 
DPED 100 96,5 94,0 81,5 
DPSIC 100 100 91,8 93,5 
DQAQO 100 91,0 95,2 100 
DQFQI 92,0 98,5 100 93,1 
UCAPP 89,0 76,0 64,8 82,0 
UGEO 95,9 98,5 veure DHHA veure DHHA 

MITJANA DEPART. 92,6 91,9 90,5 91,9 
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% assoliment acord 
GRAU ASSOLIMENT GLOBAL

2007-08 2006-07 2005-06 2004-05

CENTRES i DEPARTAMENTS 91,5 89,7 90,2 92,2 

Si s’analitza l’acompliment dels objectius fixats per cadascuna de les accions, ens 

trobem amb un 90,3% de mitjana d’acompliment pels centres (respecte al 87,4% en 

l’edició 2006) i un 92,6% els departaments (respecte al 91,9% en l’edició 2006 dels 

contractes programa). Tal com es mostra a la figura següent, hi va haver una 

davallada en el grau d’assoliment de centres i departaments en l’edició 2005-06 que 

s’ha anat recuperant lleugerament en les edicions següents. 

Evolució del grau d'assoliment dels acords de Contractes Programa
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4. LES CONCLUSIONS 

Els contractes programa 2007-08 entre centres i departaments i la URV són els setens 

que se signen per desenvolupar la planificació estratègica i les línies prioritàries de 

l’equip de govern. Aquestes tenen a veure, sobretot, amb els compromisos adquirits en 

el contracte programa amb la Generalitat de Catalunya i amb els reptes que plantegen 

l’adaptació dels ensenyaments de la URV a l’EEES, la internacionalització dels 

programes de postgrau, la posada en marxa d’accions de millora de gestió, la promoció 

de la mobilitat i la millora de la productivitat científica, per exemple. En qualsevol cas, 

cal tenir present la problemàtica que implica tenir el contracte programa amb la 

Generalitat prorrogat des de fa tres anys i no disposar d’un nou contracte programa 

per a l’any 2009. 
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La valoració d’aquesta edició dels contractes programa és bona, ja que s’han dut a 

terme un gran nombre d’actuacions que han permès als centres, departaments i a la 

URV avançar en el camí de la millora. 

L’experiència adquirida i les actuacions engegades en edicions anteriors, com 

l’establiment d’un nombre màxim de 8 accions per desenvolupar repartides en els 

diferents eixos del programa, un major ús d’indicadors de seguiment concrets i 

quantificables, la resolució de la convocatòria de beques de col·laboració abans de la 

signatura dels contractes programa, una justificació global de l’ús dels recursos del 

conjunt de les accions compromeses, i l’ús d’un model de memòria de tancament, ha 

permès millorar la formulació de les propostes, el desenvolupament i seguiment dels 

acords signats. 

Tot i els bons resultats d’assoliment aconseguits en aquesta edició, no es pot deixar de 

banda el seguiment de les accions i la rendició de comptes. És important  destacar que 

es continua posant de manifest un baix nivell de qualitat d’algunes de les memòries de 

tancament presentades. En el procés d’anàlisi de les memòries, s’observa que la 

justificació documental de les accions realitzades és més clara i està millor 

documentada en aquells casos en què les unitats fan ús del contracte programa com a 

eina de gestió, és a dir, quan la unitat implicada fa un seguiment de les accions i les 

utilitza en el treball i la planificació del dia a dia. Això permet analitzar el grau 

d’assoliment d’una manera objectiva i contrastada amb els documents justificatius. Per 

això, en futures edicions caldrà emfatitzar aquest caràcter utilitari de la memòria i 

promoure que totes les unitats es plantegin el contracte programa no tant com una 

obligació o un tràmit, sinó com una eina de millora contínua.  


