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1. Antecedents en clau internacional

VISIÓ MISSIÓ VALORS

2008/2009

• Identificar els factors i objectius clau que permetran a la URV aconseguir 
amb èxit l’adaptació als canvis i reptes que ens planteja el context 
internacional

• Millorar la projecció externa de la nostra institució
• Planificar amb rigor metodològic la implantació de les accions previstes i

els recursos associats
• Adaptar l’estructura i la percepció interna de les nostres activitats 

internacionals.

2. Objectius

Projectar la URV al món. El PEI serà una eina que permeti aquesta 
projecció internacional de la URV, bo i respectant la nostra història 

i partint de l’anàlisi de la situació actual 
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3. Posicionament actual

Paràmetres  (curs acadèmic) 2005-06 2006-07 2007-08 2008-2009*
Estudiantat visitant a la URV (grau) 176 186 211 N.D.
Estudiantat de la URV a fora de Catalunya (grau) 212 264 242 N.D.
Estudiantat internacional de POP (%) 33% 22,10% 17,10% 20,70%
Màsters oficials amb participació d'universitats estrangeres (amb conveni interuniversitari internacional)** N.D. 2 3 N.D.
Estudiantat (màster+doctorat) amb beca
                               Beques Carolina N.D. 4 5 9
                               Ajuts Màster N.D. N.D. 69 88
                               Ajuts Mobilitat MEC 2 9 24 N.D.
                               Beques Màster N.D. 9 22 N.D.
                               Beques de Recerca de becaris vigents 329 302 302 309
                               Beques predoctorals 1 63 76 87 86
                               Total beques predoctorals 1 132 171 188 178
Nombre de convenis amb institucions per fomentar la mobilitat N.D. N.D. 846 N.D.

Paràmetres (any de referència) 2005 2006 2007 2008*
Publicacions ISI 363 399 480 461
Tesis llegides estudiants estrangers 22 19 31 N.D.
Total tesis llegides 70 68 80 N.D.
Xarxes d'excel·lència iniciades a l'any indicat N.D. N.D. N.D. 1
Projectes europeus concedits 15 11 7 9

Paràmetres (any de referència) 2005 2006 2007 2008*
Participació en xarxes d'universitats** 2 4 5 8
Participació en fòrums internacionals i jornades de formació 3 5 12 13
Participació en fires internacionals N.D. N.D. 2 4

Paràmetres (curs acadèmic) 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09*
Mobilitat PDI 43 87 110 N.D.
Mobilitat PAS 7 7 14 N.D.

* Dades provisionals
** Xifra acumulada
1 Dades a desembre de 2005, 2006, 2007 i agost de 2008

GESTIÓ

FORMACIÓ

R+D+I

INSTITUCIONAL

2008/2009

4. Fases 

Diagnòstic
setembre-

novembre
2008

OBJECTIUS

AGENTS

-Crear grup treball
-Definir estratègia 
comunicació
-Definir pla de treball
-Presentar Consell
Assessor

-Elaborar anàlisi
de situació URV 

-Definir la visió de
futur d’una URV
Internacional

-Presentar
PEI al claustre
per a la seva 
aprovació

-Claustre
-Consell de Govern
-Consultor extern
-Consell Assessor
-Gabinets 

-Consultor extern
-Consell Asessor
-PDI
-PAS
-Estudiantat
-Claustre
-Institucions externes (stakeholders)

-Grup redactor
-Consell Assessor
-Reunions info per
àmbits

-Claustre

Preparatòria
juny- juliol

Difusió

-Difusió interna
i externa del 
PEI

-Comunitat
universitària
-Universitats i 
institucions
externes

Elaboració
desembre 2008-
abril 2009

Espai de
participació
abril 2009

Aprovació
maig 2009

-Feedback de 
l’esborrany del
PEI

-Tot URV
-Stakeholders
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4.1. Fase preparatòria

Formació de la comissió d’elaboració del PEI

 Comissió d’elaboració del PEI

La participació de tota la comunitat universitària és imprescindible en 
l’elaboració del PEI, i per tant el Consell Assesor està format per representants 

de totes les facultats i a diferents nivells d’agents per tenir en compte tots 
els punts de vista.

- Grup Director
- Consell Assessor
- Grup Redactor  

 Consultor extern: David Stockley (La Trobe University, Australia)

2008/2009

4.2. Fase de diagnòstic

Elements tractats
- Anàlisi de diagnòstic (DAFO)            - Capacitat de l’anglès de la URV
- Models d’èxit d’altres universitats                 - Grau d’internacionalització de la URV
- Anàlisi de la imatge de la URV - Accions per internacionalitzar la URV

Diagnosi interna

Realització de 25 reunions pel
consultor extern, 75 persones implicades

Grup director: 8 persones
Consell Assessor: 19 persones + grup director

PDI: 52 persones
PAS: 7 persones

Stakeholders: 8 persones

Degans, directors de departament i coordinadors de màster i de mobilitat de les facultats 
corresponents als àmbits principals (Ciències i Enginyeries, Ciències Socials i Humanitats 
i Ciències de la Salut) van participar a les reunions, així com també institucions externes 
com l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona, la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de 
Reus, l’AEQT i l’Associació d’Hosteleria i Turisme de Tarragona.
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5. Estratègia de comunicació

INTERNA EXTERNA

• Newsletter electrònic (1ª emissió: 28 
d’octubre)

• Bústia de suggeriments: pei@urv.cat

• Butlletins interns PDI i PAS: “URV 

ACTIVA” (Setembre 2008 nº17+Diari 

Digital)

•Indicador d’Economia (1ª setmana de 

novembre)

• El Punt i Diari de Tarragona

PENDENT:

• Estudiants “Tu mateix/a”

• Web (intranet)

•Sessions informatives per àmbits (febrer 

2009)

PENDENT:
• Suplement Perspectives (mitjans de 
desembre)
• Web (per fases “participació” i “difusió”)
• Publicació i difusió (després d’aprovació)
• Mitjans nacionals (País, Vanguardia...)

2008/2009

6. Cronograma

Elaboració
desembre 2008-
abril 2009

Espai de
participació
abril 2009

Aprovació
maig 2009

• DAFO
• Definició de línies estratègiques, d’objectius i d’actuacions
• Indicadors
• Presentació a Grup Director i a Consell Assessor

• Reunions de participació per campus
• Web oberta per a consulta i feedback
• Reunió de Grup Directori Consell Plenari

• Presentació i aprovació a Claustre (22 maig 2009)
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Pla Estratègic de la 3a Missió

Presentació

 La Comissió encarregada de l’elaboració del Pla en les reunions 
mantingudes ha acordat la filosofia de treball, els eixos del que es 
considera la tercera missió a la URV ordenant els principals 
programes i accions existents, i decidit la dinàmica i calendari a 
seguir.

 La URV ja té un discurs elaborat que articula la seva relació amb el 
territori.

 El Pla estratègic ha de ser una eina que permeti una visió global del 
conjunt de la tercera missió, ajudant a la fixació d’objectius i el 
seguiment quantitatiu del seu assoliment, així com per a la presa de 
decisions estratègiques en aquest àmbit.

2008/2009

Pla Estratègic de la 3a Missió

Presentació

 Ha de ser un instrument àgil, dinàmic i participatiu.
 Amb una visió equilibrada i integradora de les diferents 

missions.
 Al mateix temps, ens permetrà prioritzar les accions més 

estratègiques alineades amb les altres missions, detectar 
mancances i coordinar millor el conjunt d’activitats.
 Caldrà una acurada feina de parametrització de les activitats i 

l’establiment d’indicadors per mesurar el compliment dels 
objectius.
 Finalment permetrà estudiar l’adequació de les estructures 

organitzatives orientades al compliment eficaç dels objectius.
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Pla Estratègic de la 3a Missió

Composició comissió

Francesc Xavier Grau – Rector (President)
Santiago J. Castellà - Vicerector Relacions Externes 
Josep Pallarès – Vicerector de Transferència i Innovació
Maria Bargallo – Vicerectora Estudiants i C. Universitària 
Azael Fabregat – Delegat del Rector Terres de l’Ebre 
Gerent o persona en qui delegui 
Agustí Segarra – Coordinador Pla Estratègic del Camp 
Josep Antón Ferré – Director General de la FURV 
Jordi Gavaldà – Consell Social 
Josepa Garreta – Tècnica Campus Extens (GTR) 
Marina Casals – Tècnica d’Internacionalització
David Basora – Gabinet del Rector 
Joan Fuster - Tècnic de la URV Solidària 
Estudiant – Associació Estudiants

2008/2009

Pla Estratègic de la 3a Missió

Context

 Definició i desenvolupament del projecte Campus Extens: 

Antenes del Coneixement.

 Desenvolupament del Campus de les Terres de l’Ebre.

 Debat “La Triple Hèlix” de la Xarxa Vives d’Universitats.

 Projecte “Tarragona Regió del Coneixement” – Diputació de 

Tarragona.

 Projecte Campus d'Excel·lència Internacional (Programa

Universidad 2015 – Ministerio de Ciencia e Innovación).

 Pla Estratègic d’Internacionalització.
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Pla Estratègic de la 3a Missió

Proposem un enfocament de tercera missió amb un clar component social, lligat al 
caràcter de servei públic que defensem per a la institució universitària: l’activitat 
de la universitat, en tots els nivells, ha d’orientar-se a la millora de les condicions 
de vida, en el seu sentit més ampli, de la societat d’ara i de les generacions 
futures; en una universitat amb fort component territorial com la nostra, aquesta 
responsabilitat ha de començar, però no acabar, amb l’atenció a les necessitats 
econòmiques i socials del nostre entorn. Des d’aquest punt de vista, l’actuació en 
transferència de coneixement i tecnologia a la URV ha de cobrir des d’esforços de 
comercialització de les nostres capacitats, buscant el màxim aprofitament 
d’aquestes i la incorporació del nou coneixement a les empreses en pro de la 
millora de la seva competitivitat i la generació d’empreses de base tecnològica, 
incrementant l’activitat empresarial d’alt valor afegit al mateix temps que 
promovent l’esperit emprenedor a la nostra comunitat, fins al foment del 
desenvolupament cultural, amb la participació del coneixement generat a la URV, 
a través de la implicació dels membres de la comunitat universitària en l’entramat 
de centres d’activitat cultural del nostre territori i, fins i tot, el treball social i 
l’acció solidària. (...)Per aquest camí, la URV desenvoluparà i consolidarà la seva 
implantació a les comarques meridionals de Catalunya com a coadjuvant de 
l’activitat econòmica, motor de l’activitat cultural i agent promotor de la igualtat i 
solidaritat, al mateix temps que contribueix a la formació dels seus ciutadans i a la 
generació de coneixement”.

(Programa d’actuació de la Candidatura que encapçala Francesc Xavier Grau Vidal al rectorat de la Universitat Rovira i Virgili)

2008/2009

Pla Estratègic de la 3a Missió

Objectius

 Disposar d’una visió (discurs) integrada i coherent de les diverses 
activitats de tercera missió.
 Planificar estratègicament el desenvolupament dels programes de 

la tercera missió en equilibri amb la resta de missions de la URV.
 Establir els eixos vertebradors de l’activitat de Tercera Missió de 

la URV (àmbits de treball: Programes i activitats).
 Fer una diagnosi de la situació actual de la tercera missió a la URV.
 Establir els objectius de la tercera missió a la URV.
 Parametritzar les activitats i establir indicadors per a mesurar el 

compliment dels objectius.
 Determinar l’adequació de les estructures organitzatives al

compliment eficaç dels objectius.
 Establir els mecanismes d’avaluació de l’impacte de la URV.
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Pla Estratègic de la 3a Missió

Dinàmica de Treball

1.Diagnosi de la situació actual.

2.Avaluació situació: reunions amb agents implicats. 

3. Estudis tècnics de l’impacte socioeconòmic i sociocultural de la URV 

al territori.

4. Fixació d’objectius i d’indicadors.

5. Exposició pública i esmena.

6.Discussió i aprovació, en el seu cas, pel Claustre.

2008/2009

Pla Estratègic de la 3a Missió

Eixos articuladors de la tercera missió a la URV

1. Foment de l’extensió cultural.

2. Acció social, voluntariat i cooperació al desenvolupament.

3. Acció internacionalitzadora territorial.

4. Vertebració socio-económica regional/territorial.

5. Transferència del coneixement i tecnològica.

Docència (1a) Recerca (2a)

3a Missió 
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Pla Estratègic de la 3a Missió

Actuacions/Eixos 1. Ext. 
Cultural

2. Acció 
Social

3. Acció 
Intern

4.Vert. 
Socioec

5. Tran. 
Coneix.

Aules d’extensió cultural

Campus Extens: antenes del coneixement

Aules Gent Gran

Universitat d’Estiu

Divulgació del coneixement científic

URV Ciutadana

Voluntariat i programes d’acció social

URV Solidària

Internacionalització regional

Regió Euromediterrània

Acollida i captació d’estudiants

Amics i antics alumnes de la URV

Plans Estratègics Territorials

Transició ensenyament secundari

Càtedres Universitat/Empresa

Parcs Científics i Tecnològics

Empreses de base tecnològica

Formació al llarg de la vida

2008/2009

Pla Estratègic de la 3a Missió

Cronograma

Conceptualització

Planificació

Diagnosi

Avaluació i reunions amb 
agents implicats

Ficació d'objectius i 
indicadors

Exposició pública, 
discussió i esmenes

Presentació al Claustre

agostjulioljuny maigdes.set. oct. nov. gener marçfebrer abril
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4. Informe sobre el Pla estratègic de la 
Tercera Missió i el Pla estratègic 
d'internacionalització de la URV

CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL

2008/2009

4. Informe sobre el Pla estratègic de la 
Tercera Missió i el Pla estratègic 
d'internacionalització de la URV

CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL
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4. Informe sobre el Pla estratègic de la 
Tercera Missió i el Pla estratègic 
d'internacionalització de la URV

CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL
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4. Informe sobre el Pla estratègic de la 
Tercera Missió i el Pla estratègic 
d'internacionalització de la URV

Tarragona, Regió del Coneixement

 MISSIÓ:

Promoure la innovació i la competitivitat de les empreses de la demarcació de 
Tarragona facilitant-los l’enllaç amb els elements del sistema ciència-tecnologia- 
empresa, vehiculats a través dels diferents Parcs Científics i Tecnològics, i l’accés a les 
diferents vies de finançament a la R+D+i empresarial existent a nivell regional, estatal i 
europeu.

 Acord Diputació de Tarragona – Universitat Rovira i Virgili

 OBJECTIUS ESPECÍFICS:
 Articular la creació d’Associacions d’Empreses Innovadores i Clústers del Coneixement.
 Potenciar la participació de les empreses en Projectes Europeus del VII FP.
 Promoure i augmentar la petició de projectes CDTI pel desenvolupament i la innovació 

empresarial.
 Promoure i augmentar la petició d’ajuts CIDEM, Plan Nacional de I+D+i i accions 

internacionals a les empreses.
 Articular una proposta de Regions of Knowledge del VII FP a Tarragona.

 ÀMBITS DE TREBALL:

 Ajuts R+D+i a empreses, institucions i PARCS.

 Projectes Estratègics Territorials. 

 Empresarials.

 Institucionals.
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4. Informe sobre el Pla estratègic de la 
Tercera Missió i el Pla estratègic 
d'internacionalització de la URV

URV HORITZÓ 2017

 Pla Estratègic de Docència

 Pla Estratègic de Recerca

 Pla Estratègic de la 3a Missió

 Pla Estratègic d’Internacionalització

+

Model de Governança

+

Campus d’Excel·lència Internacional

+

Tarragona, Regió del Coneixement

La visió de la URV en l’Europa de 2017

Elaboració Maig – Novembre 2009

2008/2009

4. Informe sobre el Pla estratègic de la 
Tercera Missió i el Pla estratègic 
d'internacionalització de la URV

DEBAT MODEL DE GOVERNANÇA

Debat mensual (gener –maig 2009)

Temes:

1. Llibre Blanc i Universitat de Catalunya

2. Models de governança

3. Participació de la societat en el govern de 
la Universitat

4. Governança i organització acadèmica

5. Governança i gestió

Estructura: (3 h.)

Presentació (10 min.)

Ponència/es (1 h.)

Pausa (20 min.)

Resum moderador (10 min.)

Debat obert (1 h. 20 min.)


