
FOU 63 / Consell de Govern de 22 de desembre de 2009 / Organització i recursos   1 

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aproven el Pla estratègic i el 
Reglament del Centre en Canvi Climàtic (C3) 

 

PLA ESTRATÈGIC DEL C3 
 

1. INTRODUCCIÓ AL PLA ESTRATÈGIC DEL C3:  

UNA VISIÓ PER AL C3 – ARRIBANT A L’AVANTGUARDA CIENTÍFICA EN ELS CAMPS DE LA 

RECONSTRUCCIÓ I ANÀLISI INSTRUMENTAL DE LA VARIABILITAT I EL CANVI CLIMÀTIC   
El present document conté la planificació estratègica del Centre en Canvi Climàtic (C3) de la 

Universitat Rovira i Virgili (URV) al campus de les Terres de l’Ebre (CTE) i les línies generals de les 
accions preses i que s’han de prendre durant l’horitzó temporal del 2010-2012 en tots els àmbits 
d’actuació. Ha estat elaborat per l’equip liderat per Manola Brunet i compost per Enric Aguilar i Javier 
Sigró, amb l’ajut de Peter Domonkos, i l’assessorament i revisió dels membres del Consell Consultiu 
Extern (CCE) del C3 (Prof. Phil Jones, Dr. Tom Peterson, Dr. Malcolm Haylock, Dr. Omar Baddour, 
Dr. Aryan Van Engelen i Dr. Antonio Labajo). El text s’ha redactat amb la finalitat de complir l’acord 
del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, que en la sessió de 30 d’octubre de 2008 va 
aprovar iniciar la creació del C3 i va encarregar la realització del Pla Estratègic (PE) del Centre, del 
Reglament de funcionament i del contracte programa amb la URV. 

L’enfocament i el posicionament estratègic del C3 responen a la necessitat de comprendre i 
preveure millor el canvi climàtic i els efectes presents i futurs a escales espacials menors que la global 
(regionals, nacionals i locals). Això requereix com a prerequisit essencial disposar de dades 
climàtiques fiables d’alta resolució espacial i temporal en les quals es puguin basar més fermament les 
anàlisis de detecció i modelització de la variabilitat i canvi de clima i dels impactes que té. La 
disponibilitat de dades climàtiques i ambientals acurades i fiables es constitueix en el pas previ i 
ineludible en què es fonamentarà una coneixença més solida dels impactes actuals i futurs associats a 
la deriva forçada del clima global. Desafortunadament ni a l’escala regional ni a escales més petites 
com les locals i nacionals es disposen actualment de dades de qualitat suficient per poder ser 
utilitzades amb confiança en les anàlisis científiques i en la definició de les mesures d’adaptació als 
impactes més adversos del canvi climàtic que la societat requereix i demana. Tampoc no existeix ni a 
l’escala nacional ni a l’internacional un centre de recerca i docència que assumeixi completament o 
parcialment els camps d’investigació i activitats formatives proposades en aquest PE, la qual cosa 
redunda en l’oportunitat de centrar els objectius i eixos estratègiques d’actuació del C3 en els camps 
de la recerca, formació, transferència i innovació recollits a la memòria de creació del C3: en la 
reconstrucció i anàlisi instrumental del clima, incloent-hi el desenvolupament de bases de dades i 
productes climàtics d’alta qualitat i alta resolució espacial i temporal. A més a més, hi ha una punyent 
demanda d’aquesta informació de base per part de les diferents comunitats científiques 
(observacional, paleoclimàtica, modelitzadora, d’impactes sectorials, etc.), operacionals (serveis 
meteorològics nacionals –SMN–, empreses d’energia renovable, companyies asseguradores i 
reasseguradores, etc.) i agents polítics i socioeconòmics encarregats de definir i adoptar les millors 
estratègies d’adaptació. Tot plegat fa aconsellable definir uns objectius estratègics a llarg termini i uns 
eixos d’actuació que portin el C3 a convertir-se en un centre de referència internacional, estatal i 
nacional en els camps de la reconstrucció i anàlisi instrumental de la variabilitat i canvi climàtic, de 
tal manera que puguin vehicular els elements de coneixement, formatius i d’innovació que el C3 va 
reflectir en la seva memòria de creació. 

Les propostes del PE del C3 per al 2010-12 reflecteixen els objectius i necessitats de la nova 
estructura de recerca per tal de desenvolupar la seva missió d'excel·lència en la recerca i en la 
generació de coneixement, així com en els àmbits de la formació, la transferència de coneixement, la 
visibilitat científica i social i en l’organització del C3. Així, els cinc eixos estratègics del pla seran la 
recerca –funció inicial fonamental–, l’educació superior i la capacitació, la transferència i 
assessorament científic i tecnològic, la imatge i visibilitat, i els recursos humans i infraestructures, 
juntament amb l’estructura organitzativa que és desenvolupada al Reglament de funcionament (RF) 
del C3. 

La recerca d'alta qualitat constitueix la raó de ser del C3. De la capacitat del C3 per esdevenir un 
líder estatal, europeu i mundial en les àrees de recerca que li són pròpies dependrà en bona manera 
la seva capacitat per realitzar activitats d’educació superior, de formació no reglada, de capacitació 
internacional i de transferència i assessorament científic i tecnològic d’excel·lència, així com de 



FOU 63 / Consell de Govern de 22 de desembre de 2009 / Organització i recursos   2 

desenvolupar una “marca” de prestigi, amb una imatge i visibilitat que repercuteixi positivament tant 
en aquelles persones que en formin part com en la institució mare, la Universitat Rovira i Virgili.  

L'educació superior, les activitats formatives no reglades i la capacitació internacional en els 
camps d’excel·lència del C3 han de formar part de les prioritats del C3 per una doble motivació: en 
primer lloc, com a estructura universitària que és, i en segon lloc, com a pas previ i facultatiu per 
exercir la recerca excel·lent.  

Al marge de les estructures de formació oficials, el C3 ha de consolidar la seva posició de 
lideratge en les àrees de coneixement que li són pròpies realitzant assessoraments científics i 
transferència de coneixements a altres grups i centres de recerca per tal de complementar les seves 
capacitats en els camps d’excel·lència.  

Finalment, el Centre treballarà per desenvolupar una imatge de prestigi internacional, estatal, 
nacional i local per tal de rendibilitzar els esforços científics realitzats i millorar la posició a les 
escales espacials esmentades. A més a més, el ha de dotar-se tant dels recursos humans com de les 
infraestructures que assegurin el desenvolupament adient dels objectius estratègics, alhora que ha de 
comptar amb una organització eficient per gestionar-los.  

El PE del C3 és, doncs, una eina mitjançant la qual es pretén orientar expansivament i 
organitzativament les activitats del centre de recerca i ens ha de conduir a aconseguir la missió i els 
objectius del Centre. Queda estructurat en els apartats següents: la valoració i l’anàlisi externa i 
interna de la situació actual del C3 i la missió i visió a llarg termini, incloent-hi els objectius 
estratègics, són exposats a la secció segona. La secció tercera es dedica a introduir la missió i 
objectius estratègics del C3, així com als instruments i eines d’execució i seguiment de resultats de les 
propostes del PE. Finalment, a l’apartat quart es proporciona el plantejament dels eixos i línies 
estratègiques del PE del C3 per a l’horitzó temporal del 2010-12, amb indicació de les accions dutes a 
terme i en previsió, així com els indicadors de seguiment, el calendari proposat per assolir-les, els 
recursos necessaris per dur-les a terme i els objectius estratègics.  

 
 

2. ANÀLISI EXTERNA I INTERNA: RESUM DE LA SITUACIÓ PRESENT DEL C3  
El Consell de Govern de la URV, en la sessió del 30 d’octubre del 2008, va acordar iniciar el 

procés de creació del Centre en Canvi Climàtic (C3) al campus de les Terres de l’Ebre (CTTE), procés 
del qual la Dra. Manola Brunet és la responsable. A més a més, el C3 té com a membres constituents 
els doctors Enric Aguilar i Javier Sigró. Té l’antecedent directe en el Grup d'Investigació del Canvi 
Climàtic (GICC) de la Unitat Predepartamental de Geografia de la URV, creat el 1995 com a 
continuació dels estudis de climatologia iniciats a l’antiga Divisió VII de la Universitat de Barcelona 
durant els anys 1970 pel Dr. Luis Albentosa i continuats fins la primera meitat dels noranta pel Dr. 
Diego López Bonillo i posteriorment pel l’actual responsable de la implantació del C3.  

Per tant, el C3 culmina i institucionalitza de forma definitiva quatre dècades d'estudis en 
climatologia i canvi climàtic de caire universitari a Tarragona i els localitza a les Terres de l'Ebre, 
concretament a la seu del CTTE a Tortosa i amb un altre pol a Tarragona. Durant l'any comprès entre 
el mandat de creació del centre i l'elaboració d'aquest Pla Estratègic (PE), el C3 ha augmentat els 
recursos humans per tal de dur a terme la missió de forma més efectiva. Així, en el vessant científic, 
s'ha contractat un becari postdoctoral (Dr. Peter Domonkos, incorporat al juny de 2009), tres becaris 
predoctorals (Srs. Abdul Aziz Barry, Rafael Poza Vázquez i Joan Ramon Coll Benages, incorporats el 
setembre de 2009); en el vessant administratiu i de gestió de recursos, es va comptar inicialment amb 
el suport d'un informàtic a mitja jornada (finançat amb fons d'Investigador Actiu de la URV) i un 
administratiu a mitja jornada durant el primer semestre de 2008, places que s'han convocat de nou 
durant el 2009 i funcionen efectivament des del juliol d'aquest mateix any.  

 
Taula 1. Personal adscrit al C3 a 01/08/2009 i personal sol·licitat al contracte/programa amb la URV 

 

 

Categoria Subcategoria Contractat Sol·licitat 

Personal científic 

Constituent 3 0 

Postdoctoral 1 2 

Predoctoral 3 0 

Personal d’administració i serveis 
Administratiu 0.5 0 

Informàtic 0.5 0.5 
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Així, tant els recursos humans del C3 com els que es preveuen contractar a càrrec del contracte 
programa amb la URV són els que queden reflectits a la taula 1.  

El C3 –igual que els seus antecedents– s’orienta cap a l'estudi dels camps de recerca especificats a 
la memòria de creació del C3, que es resumeixen a la taula 2. En aquesta taula figuren els camps i 
línies de recerca propis del C3, tant pels que son ja àmpliament coneguts (en negreta) com pels que es 
volen desenvolupar i potenciar (en itàlica) durant el primer període de duració d’aquest PE (2010-
2012).   

 
Taula 2. Línies de recerca específiques del C3 
 

Millora i ús eficient de les 

tècniques i procediments pel 

rescat de dades i metadades 

del clima i d’altres variables 

geofísiques per a la 

transferència més eficaç al 

format digital 

Localització i recuperació de dades climàtiques 

instrumentals i d’altres variables geofísiques juntament amb 

les metadades. Tècniques documentalistes 

Optimització dels processos i tècniques de transferència de 

dades existents en paper i altres mitjans fràgils a format 

digital. Procediments de transferència 

Millora de les tècniques d’organització, inventariat, 

estimació del volum de dades/imatges recuperades, 

identificació de les dades rescatades 

Validació de les dades recuperades 

Reconstrucció instrumental del 

clima i arqueologia de dades 

Transformació d’unitats originals a unitats SI 

Calibratge de diferents estàndards d’observació i mesura de 

dades climàtiques 

Composició de sèries temporals 

Creació de bases de metadades relacionals 

Determinació de les influències ambientals en els registres 

climàtics (per ex. efecte urbà, efecte de la garita 

meteorològica, etc.) 

Desenvolupament de funcions de correcció d’efectes 

ambientals concrets 

Desenvolupament de bases 

instrumentals del clima 

controlades de qualitat i 

homogeneïtzades 

Millora de tècniques de control de qualitat de variables 

climàtiques i geofísiques a l’escala mensual, diària i horària 

Desenvolupament i aplicació de tècniques d’homogeneïtat 

absoluta i relativa de sèries temporals del clima a diverses 

escales temporals: mensual, diària i horària i per les 

variables essencials del clima 

Generació de software de control de qualitat i 

homogeneïtzació 

Desenvolupament de bases 

de dades en malla 

Recerca en tècniques d’interpolació espacial i temporal de 

dades climàtiques i geofísiques 
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(regularment interpolades en 

el temps i en l’espai) 
Desenvolupament i aplicació d’instruments de generació de 

bases de dades en malla  

Desenvolupament i validació de productes climatològics en 

malla 

Anàlisis de la variabilitat i 

canvi climàtic a diferents 

escales espacials (local, 

nacional, subregional, regional, 

continental) 

Detecció de la variabilitat espacial i temporal del clima tant 

en el comportament mitjà com extrem (anàlisi de 

tendències, canvis temporals en la distribució de les dades, 

teleconnexions, aplicació de tècniques basades en la teoria 

de valors extrems, tècniques multivariants, etc.) 

Atribució de causes del canvi climàtic i factors de forçament 

de gran escala de la variabilitat climàtica 

Calibratge de registres proxy 

del clima contra el registre 

instrumental 

Desenvolupament i aplicació de tècniques de calibratge de 

registres climàtics proxy d’alta resolució temporal 

(informació documental històrica, anells de creixement dels 

arbres, altres testimonis biològics) 

Desenvolupament i aplicació de tècniques de calibratge de 

registres climàtics proxy de baixa resolució temporal 

(sediments lacustres i marins, mostres palinològiques, altres) 

Validació de les sortides dels 

models climàtics regionals 

Validació de les sortides dels models regionalitzats del clima 

basats en aproximacions estadístiques i dinàmiques 

Ús d’escenaris climàtics regionals de futur 

Desenvolupament de serveis i 

productes climàtics 

Creació de sèries regionals per les principals variables 

climàtiques per a distintes escales espacials: locals, 

subregionals, nacionals, regionals, continentals 

Contextualització en el marc del registre instrumental dels 

valors actuals del clima a distintes escales espacials 

Elaboració d’indicadors del clima extrem (índex de sequera, 

d’onades de calor, d’intensitat de la pluja, períodes de 

retorn, etc.) 

Confecció d’indicadors climàtics d’interès aplicat a sistemes 

naturals i humans (sistemes forestals, risc d’incendis, 

disponibilitat hídrica, agricultura, consum energètic, riscos 

epidemiològics, turisme, etc.) 

 
L'experiència acumulada els darrers anys i el bagatge científic que hereta el C3 queden avalats 

tant per la participació en projectes finançats per organismes internacionals, europeus, nacionals i 
locals, com per la producció científica, i també pels estrets lligams de col·laboració establerts amb 
organismes internacionals i prestigioses institucions científiques d’arreu del món. Aquest fet es 
materialitza en una activa participació dels membres del grup en tasques internacionals i ha portat, en 
la convocatòria 2009, al reconeixement per part de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 
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Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya del C3 com a grup de recerca singular (GRS), una 
mostra palesa de la seva excel·lència i camí per obtenir un Consolider-Ingenio del Pla estatal d’R+D+I 
del Ministeri de Ciència i Innovació i el reconeixement per part de l’AGAUR com a grup de recerca 
consolidat (GRC), un cop el desplegament del C3 permeti assolir la massa crítica necessària. 

En efecte, tot i la reduïda mida actual del C3 i del grup que l’originà, l’equip ha assolit una 
remarcable reputació científica tant estatal com especialment internacional. Aquesta reputació ve 
principalment avalada per les seves contribucions al camp de la reconstrucció instrumental del clima, 
el qual inclou des del rescat de dades històriques a l’aplicació i desenvolupament de mètodes 
d’homogeneïtzació relativa i absoluta de sèries temporals de variables climàtiques. A més a més, es 
pot dir que hem sabut diversificar adequadament tant les àrees de recerca com els instruments de 
finançament, el quals abasten des de l’escala internacional a l’europea, espanyola, catalana i local. 
L’experiència, capacitat i habilitats del C3 en els camps científics esmentats, juntament amb els 
contactes científics establerts, han possibilitat que el C3 assolís una posició d’excel·lència científica 
que cal potenciar i consolidar. En aquest sentit, el desenvolupament i/o la contribució a bases de 
dades climàtiques d’alta qualitat tant a l’escala estatal com regional i global constitueix la “marca” de 
prestigi de què el C3 ha de tenir cura i potenciar. La visibilitat internacional de les activitats 
científiques han comportat que un membre del C3 hagi estat autor contribuïdor del tercer Informe del 
Quadre d’Experts Intergovernamental pel Canvi Climàtic (IPCC) i d’altres hagin participat en la revisió 
del quart Informe de l’IPCC. Ara que s’espera que un membre del C3 esdevingui autor contribuïdor 
del cinquè Informe de l’IPCC (AR5) perquè ha estat nomenat pel punt focal espanyol de l’IPCC.  

Tampoc no s’ha d’oblidar en l’èxit aconseguit fins ara, l’activa participació dels membres del C3 
en càrrecs de gestió i planificació científica i en les activitats dutes a terme per organismes 
internacionals (cal destacar, entre d’altres, el treball a la Comissió de Climatologia de l’Organització 
Meteorològica Mundial –CCl/OMM–, de la United Nations Framework Convention on Climate 
Change –UNFCCC– o el Global Climate Observing System –GCOS–), així com les estretes relacions i 
col·laboracions amb centres proveïdors de dades climàtiques (entre d’altres amb l’Agència Estatal de 
Meteorologia espanyola –AEMet–, Servei Meteorològic de Catalunya, Servicio Meteorológico 
Nacional de Mèxic, Servei Meteorològic de la República Democràtica del Congo –METTELSAT–, etc.) 
i centres proveïdors de productes climàtics (p. ex. Climatic Research Unit –CRU– National Climate 
Data Center –NCDC–, Royal Netherlands Meteorological Institute –KNMI–, etc.). Aquestes relacions 
amb cossos i agències internacionals no han de fer oblidar l’activa participació de membres del C3 en 
comitès científics espanyols i catalans, responsables de fomentar activitats científiques i 
observacionals: un membre del C3 forma part del Comitè Nacional de CLIVAR-ES, de la Junta 
Directiva de l’Asociación Española de Climatología, del Consell Assessor del Servei Meteorològic de 
Catalunya i del Grup d’Expert del Canvi Climàtic a Catalunya (GECCC), del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres. A més a més, s’estan 
portant a terme converses amb la direcció de l’Observatori de l’Ebre (OE), en primer lloc, per tal de 
fomentar la col·laboració del C3 amb l’OE en els camps de la recerca i docència de qualitat que són 
propis d’aquests centres i, en segon lloc, amb la direcció de l'Institut de Recerca i Tecnologies 
Agroalimentàries (IRTA-Aqüicultura) a Sant Carles de la Ràpita. 

Totes aquestes activitats i relacions científiques van quedar a bastament recollides a la memòria 
de creació del C3 amb la inclusió de les més recents dins de l’apartat de planificació estratègica 
d’aquest PE. Tot el que s’ha exposat fa que el C3 tingui un gran i singular potencial en l’ensenyament i 
ensinistrament tant en l’àmbit de l’educació superior com de la formació no reglada i de la 
capacitació internacional en els camps que li són propis, aspectes que han de formalitzar-se i 
potenciar durant el període de duració d’aquest primer PE, ja que cobreixen un buit en l’oferta 
formativa tant estatal com internacional. A més a més, tant les activitats d’assessorament i 
transferència de coneixements com de divulgació rigorosa d’aspectes claus del canvi climàtic no han 
estat pas alienes a l’activitat dels membres del C3. En transferència i assessorament s’han dut a terme 
nombroses accions, les quals han quedat recollides tant en la memòria de creació del C3 com les més 
recents, en aquest PE. D’altra banda, les activitats de divulgació científica i d’increment de la 
consciència pública entorn dels reptes que el canvi climàtic imposa a la societat han estat, com queda 
recollit en aquest document, un altre front d’activitat.    

Juntament amb aquests punts forts del C3 assenyalats, no es poden deixar de banda les febleses 
que té una estructura de recerca petita i en procés de creació. En primer lloc, els recursos humans 
actuals, tant d’investigadors com de personal de suport a la recerca, són clarament insuficients per 
portar a terme amb èxit les activitats proposades en aquest PE. Es requerirà ampliar i consolidar la 
plantilla actual, la qual cosa s’espera assolir mitjançant l’ús de fons disponibles a través del contracte 
programa amb la URV i a partir de fons competitius. S’ha de fer notar que dels tres investigadors 
constituents del C3, tan sols dos (Enric Aguilar i Manola Brunet) són consolidats com a professors 
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titulars de la URV, la qual cosa posa en perill fins i tot l’estabilitat del nucli impulsor inicial. A més a 
més, s’ha optat per una política de reclutament basada en la figura d’investigador postdoctoral i/o 
investigador ordinari, la qual cosa requerirà una política de consolidació d’aquest personal a mesura 
que tant el seu treball com els resultats ho aconsellin.  

No es poden oblidar tampoc les responsabilitats docents que els tres membres constituents del pol 
de Tarragona del C3 tenen amb l’ensenyament i la Unitat Predepartamental de Geografia. És necessari 
recordar que encara que el C3 neix com una estructura de recerca de la URV, els membres 
constituents estan adscrits com a docents i investigadors a la Unitat Predepartamental de Geografia. 
La capacitat docent teòrica del C3 és en aquest moment de 96 crèdits. No obstant això, la capacitat 
real és molt menor, si tenim en compte les reduccions per càrrec internacional de què gaudeix la 
responsable del C3 (12 cr), la intenció de limitar la docència reglada dels estudiants predoctorals i els 
contractats postdoctorals per tal de dedicar-los a activitats de formació no reglada i capacitació 
internacional i per no perjudicar la seva capacitat de recerca, juntament a la intenció – expressada pel 
rector – de la URV de reduir a mitjà termini la càrrega docent del professorat de 24 a 18 crèdits. En 
l'actualitat, la docència del C3 està absorbida per la presència dels membres dins la llicenciatura de 
Geografia (pla en extinció) i el grau de Geografia i Ordenació del Territori (en implantació). En el 
primer títol s'imparteixen no tan sols les assignatures de climatologia, sinó totes les de l’àrea de 
Geografia Física. Dins el nou grau de Geografia i Ordenació del Territori existeixen un nombre 
d'assignatures relacionades directament amb l'àmbit del C3 o que per qüestions de necessitats 
departamentals imparteixen actualment membres del grup. Atès el calendari d'extinció del pla antic i 
el d'implantació del nou grau, els crèdits susceptibles de ser impartits durant els cursos 2009-10, 
2010-11 i 2012-12 se situen entorn de la capacitat teòrica del grup i depassen la capacitat òptima. 
Cal esmentar que aquestes estimacions no tenen en compte la participació en assignatures comunes a 
diverses àrees ni la implantació de la intensificació en Canvi Climàtic i Medi Ambient (30 crèdits), 
que s'impartirà dins el quart curs del grau de Geografia i Ordenació del Territori, a implantar el curs 
2012-13. Al mateix temps, la missió del C3 exigeix durant la durada d'aquest Pla Estratègic el 
desplegament d'estudis de tercer cicle (participació en el POP d'Enginyeria Química, participació en 
màsters aliens, implantació màster Interuniversitari en Canvi Climàtic, implantació POP 
interuniversitari en Canvi Climàtic, participació en l'elaboració d'un programa de doctorat europeu 
d’excel·lència), la qual cosa farà depassar amb escreix l’actual força docent.  

També, l’actual personal de suport de la recerca contractat a temps parcial (un tècnic informàtic i 
una administrativa) és clarament insuficient i requerirà una política d’extensió dels contractes a temps 
complet, particularment en el cas del tècnic informàtic ateses les mancances i necessitats de gestió de 
bases de dades en aquest àmbit (es requerirà implementar la plana web del C3 i dissenyar 
l’arquitectura dels sistemes d’assessorament en remot, de tractament i visualització de dades i 
productes C3 i d’aprenentatge virtual). Finalment, les actuals infraestructures del C3, sobretot el 
laboratori de rescat i transferència de dades a format digital, són clarament insuficients tant per a la 
recerca com per a la docència i requeriran esmerçar esforços per dotar de les infraestructures i espais 
adients per portar a terme la missió del C3. Ambdues mancances s’espera poder solucionar-les a partir 
de fons procedents del contracte/programa i de fons competitius.  

En aquest moment el C3 es una estructura jove, en procés de formació, però hereva d’una sòlida 
tradició científica i de recerca, així com d’una posició internacional i nacional reconeguda. Els 
múltiples compromisos existents, així com els que se’n derivaran de la posada en marxa efectiva del 
centre requereixen no tan sols l’esforç dels membres actuals, sinó també del suport institucional 
necessari per tal de tirar-lo endavant. 

 

 
3. INTRODUCCIÓ A LA MISSIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL C3 I A L’EXECUCIÓ I SEGUIMENT DE LES 

PROPOSTES DEL PE 
El C3 neix com un centre de recerca amb projectes actius tant a l’escala internacional i europea 

com nacional i local, el qual té com a missió principal situar-se a la avantguarda científica en el camp 
de la reconstrucció i anàlisi instrumental de la variabilitat i canvi climàtic, incloent-hi particularment 
el desenvolupament de bases de dades de variables climàtiques i geofísiques d’alta qualitat i 
homogeneïtzades a diverses escales temporals. El C3 té també la voluntat de convertir-se en un 
referent nacional i internacional en els camps de l’educació superior, incloent-hi activitats formatives 
no reglades i capacitació internacional en les àrees de recerca que li són pròpies, així com en el camp 
de l’assessorament científic i transferència de coneixements generats i en la consecució d’una imatge 
distintiva pròpia d’alta visibilitat nacional i internacional.  
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Quatre objectius prioritaris han estat triats de l’anàlisi anterior sobre les fortaleses i febleses actuals 
del C3, el quals s’enumeren a continuació:  

1. Assolir excel·lència científica i reconeixement internacional i nacional en la recerca pròpia 
del C3. 

2. Aconseguir reconeixement d’excel·lència en educació superior, formació no reglada i 
capacitació internacional en els àmbits propis del C3. 

3. Convertir el C3 en centre de referència internacional i nacional en l’assessorament científic i 
transferència de coneixement en els àmbits que li són propis. 

4. Incrementar la visibilitat científica i social del C3 a la escala nacional i internacional i 
consolidar la imatge de recerca, docència i transferència.  

És evident que la consecució reeixida d’aquests objectius principals requerirà recolzar-se en 
d’altres objectius operatius que ho possibilitin. Aquests objectius operatius són: 

1. Reforçar i consolidar els recursos humans del C3. 

2. Dotar el C3 de les infrastructures necessàries. 

3. Dotar-se d’una eficient estructura organitzativa i d’instruments de finançament estable i 
competitius.   

En efecte, les febleses del C3 esmentades en la secció anterior fan necessari apostar tant per 
reforçar i consolidar el personal investigador i de suport del C3 com per dotar-lo dels recursos tècnics, 
les infraestructures necessàries i una estructura organitzativa eficient. En aquest sentit, aconseguir un 
instrument de finançament estable, mitjançant la signatura d’un contracte programa amb la URV, 
juntament amb l’actual i futur finançament competitiu, possibilitarà anar assolint els objectius 
estratègics esmentats.   

Per a la consecució dels objectius prioritaris a llarg termini, s’han seleccionat cinc eixos 
estratègics d’actuació, que juntament amb els objectius principals i subsidiaris es resumeixen a la 
taula 3, els quals seran a bastament recollits i desenvolupats a la següent secció dedicada a la 
planificació estratègica.  

 
Taula 3. Eixos estratègics, objectius principals i subsidiaris del C3 
 

Eix estratègic Objectiu estratègic principal Objectius estratègics subsidiaris 

Programa de 

recerca del C3 

Assolir excel·lència científica i 

reconeixement internacional i 

estatal en la recerca pròpia del 

C3 

 

- Potenciar la productivitat científica 

- Aconseguir la designació per part de 

l’OMM com a Centre Regional del 

Clima (RCC) en el desenvolupament  de 

bases de dades d’alta qualitat 

- Mantenir i incrementar la relació amb 

altres centres de recerca  

- Participar en el futur Català co-location 

node del KIC-CLIMATE  

- Assolir el reconeixement per part de la 

Generalitat de Catalunya com a GRC 

- Obtenir un Consolider-Ingenio del Plan 

Estatal d’R + D + I del MICIN  

Educació superior, 

oferta formativa no 

reglada i 

capacitació 

internacional 

Aconseguir reconeixement 

d’excel·lència en els àmbits 

propis del C3 en educació 

superior, formació no reglada i 

capacitació internacional  

- Engegar un màster interuniversitari en 

canvi climàtic  

- Desenvolupar un POP interuniversitari 

en Canvi Climàtic 

- Participar en un doctorat europeu 
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d'excel·lència associat al KIC-CLIMATE 

Assessorament i 

transferència 

científica i 

tecnològica 

Convertir el C3 en centre de 

referència estatal i internacional 

en l’assessorament científic i 

transferència de coneixement en 

els àmbits que li són propis  

- Organitzar seminaris, cursos i tallers 

d’agències internacionals i participar-hi  

- Realitzar assessoraments in-situ i remots 

per a altres centres científics 

- Capacitar particularment institucions de 

països emergents i en vies de 

desenvolupament en els àmbits C3 

- Establir una xarxa d’intercanvi científic 

intercentres mitjançant convenis de 

col·laboració 

Imatge i visibilitat 

Incrementar la visibilitat 

científica i social del C3 a escala 

estatal i internacional i 

consolidar la imatge de recerca, 

docència i transferència del C3 

- Fomentar la productivitat científica 

- Augmentar el nombre de publicacions 

en revistes indexades d'alt impacte  

- Mantenir i incrementar l’intercanvi amb 

altres centres de recerca 

- Fer divulgació científica rigorosa 

- Augmentar el nivell de conscienciació 

de la societat en temes ambientals 

- Incrementar la visibilitat mediàtica del 

C3  

Recursos humans, 

infraestructures i 

organització 

Dotar-se de personal i 

infraestructures suficients i 

desenvolupar una estructura 

d'organització eficient 

- Reclutar, retenir i consolidar recursos 

humans 

- Dotar-se de les infraestructures de 

recerca i docència requerides 

- Generar una estructura de gestió 

organitzativa eficient i dinàmica 

 
Per cada objectiu principal s’han dibuixat possibles estratègies que haurien de contribuir a la 

consecució, les quals figuren a la secció tercera d’aquest PE. A la fase de consulta i revisió d’aquestes 
propostes caldrà analitzar els beneficis que podrien aportar, si ajudarien a assolir els objectius 
proposats i si es preveuen efectes laterals adversos posteriors a l’execució.  

En definitiva, s’espera que la definició i execució del PE del C3 permeti assolir els objectius 
proposats, el quals l’han de portar a un lloc de privilegi a nivell estatal i internacional en l'àmbit de la 
recerca, docència, assessorament i transferència científic i tecnològica en els àmbits d’investigació 
propis, i també ha de consolidar-ne la institucionalització tant internament dins la URV com 
externament.  

L’execució del PE del C3 és responsabilitat del director i Consell de Direcció (CD), amb el suport i 
la ratificació del Consell del Centre (CC) després de l’assessorament del CCE. Aquestes figures 
organitzatives estan regulades i desenvolupades al RF del C3, i representen tant òrgans directius i 
d’assessorament com el conjunt dels membres. És molt important que tots els membres del C3 
participin activament en el desenvolupament no tan sols de les responsabilitats i activitats que els 
pertoca sinó també en la definició i execució de les estratègies que s’han de portar a terme per tal 
d’interioritzar-les com a pròpies.  
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Aquest primer PE, dissenyat per l’horitzó temporal del 2010 -12, també preveu la revisió i 
seguiment periòdic (bianual) per part dels membres del CCE i recull els instruments i indicadors de 
seguiment del progrés assolit rere l’execució de les activitats específiques proposades. El seguiment 
del nivell d’acompliment de les activitats projectades serà responsabilitat del director i del CD del C3 
mitjançant la revisió semestral de l’estat d’acompliment dels indicadors de progrés previstos. També 
s’hauran de determinar els possibles impactes negatius no previstos. Tanmateix, serà convenient 
poder realitzar els canvis a les accions previstes que siguin necessaris per tal d’actualitzar-les o 
modificar-les en el cas que fos necessari. Tots els membres del C3 han de definir i avaluar l’èxit tant 
de la consecució dels objectius com de les fites proposades.   

 
 

4. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL C3  I LÍNIES D’ACTUACIÓ PRIORITZADES PER A L’HORITZÓ 2010-12 
En aquesta secció es proporcionen els eixos i les línies estratègiques, juntament amb els objectius 

estratègics corresponents, que es proposen potenciar durant el període de duració d’aquest PE (2010-
12). En forma de taules es proporcionaran conjuntament el pes assignat a cada eix respecte al total 
d’eixos estratègics i el pes assignat a les diferents línies estratègiques que componen cada eix, les 
accions desenvolupades i a desenvolupar, els indicadors de seguiment i la previsió per a la 
realització, el calendari fixat i els recursos necessaris per portar a terme les diverses activitats previstes 
corresponents als cinc eixos estratègics esmentats en la secció anterior. Així, doncs, a la figura 1 està 
expressat en percentatges el pes assignat a cada un dels cinc eixos estratègics del PE, la taula 4 
proporciona aquesta informació per a l’eix de recerca; la taula 5 per al d’Educació superior, oferta 
formativa no reglada i capacitació internacional; la taula 6 per al d’Assessorament i transferència 
científica i tecnològica; la taula 7 per al d’imatge i visibilitat, i la taula 8 per al de Recursos humans, 
infraestructures i organització. 

 
El programa de recerca que el C3 proposa es troba a continuació a la taula 4. 
 
 
 

PES ASSIGNAT PER EIXOS ESTRATÈGICS

50   (Recerca) 20 (Educació) 

15 (Transferència) 

10 (Visibilitat) 
5 (Recursos, organització)
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Taula 4. Eix estratègic primer del C3: Programa de recerca 
 

Eix estratègic
(pes assignat 

total PE) 

Línies estratègiques (pes 
assignat total eix) 

Accions desenvolupades i a 
desenvolupar pel C3 

Indicador de seguiment i 
previsió 

Calendari 
Recursos 
necessaris 

Objectiu 
estratègic 

Eix 1. 
Programa de 
recerca del 
C3 

(50% total 
PE) 

1.1 Planificar, posar en 
marxa i consolidar les línies 
de recerca pròpies del C3 
d’acord amb criteris de 
productivitat i excel·lència 
científica 

(60% total EIX) 

1.1.1 En Millora i ús eficient de les 
tècniques i procediments per al 
rescat de dades i metadades del 
clima i d’altres variables geofísiques 
pera  la transferència més eficaç al 
format digital i en Reconstrucció 
instrumental del clima i arqueologia 
de dades  

1.1.1.1 Lideratge Iniciativa MEDARE 
de l’OMM. S’està liderant la 
Iniciativa MEDARE, la qual té per 
objectiu final tant la recerca com la 
capacitació internacional en el 
desenvolupament de bases de dades 
climàtiques d’alta qualitat i llarg 
recorregut per a la conca 
mediterrània i està integrada per la 
major part dels serveis meteorològics 
de la Mediterrània i diferents grups 
de recerca europeus i internacionals 
(http://www.omm.urv.cat/MEDARE/in
dex.html). S’està organitzant el segon 
International Workshop: “Addressing 
climate data sources and key records 
for the Mediterranean Basin in 
support of an enhanced detection, 
prediction and adaptation to climate 

1.1.1.1 Materials de 
divulgació produïts, llistat 
acreditat d’assistència 
diferents reunions de 
divulgació, execució 
plana web MEDARE i 
resultats del segon 
workshop MEDARE. En 
previsió: Implementació 
de la base de metadades i 
dades al portal MEDARE, 
mitjançant el 
desenvolupament d’una 
aplicació accessible on-
line   

1.1.1.2 Disponibilitat 
d’un arxiu de dades 
climàtiques en paper i de 
dades en suport 
electrònic. Increment del 
volum de dades 
disponibles en les bases 
de dades climàtiques 
digitalitzades del C3. En 
previsió: combinació de 
les dades climàtiques 
recuperades amb les 

1.1.1.1: desembre 
2010 

1.1.1.2: desembre 
2010 i 
actualitzacions fins 
al 2012 

1.1.1.4: de 2010 a 
2012 

1.1.2.1: març 2010 
i anualment fins al 
2012 

1.1.2.2: de 2010 a 
2012 

1.1.2.4: setembre 
2010 i cada any 
fins al 2012 

1.1.2.5: març 2010 
i fins al 2012 

1.1.3.1: juny 2010 
i fins al 2012 

1.1.3.2: desembre 
2011 

1.1.3.3: juny 2012 

1.1.1 Assumit 
membres C3 

1.1.2 Assumit 
membres C3 i 
contractació 
investigador post-
doctoral de 
projecte 

1.1.3 Assumit 
membres C3 i 
contractació 
investigador post-
doctoral a càrrec 
del contracte 
programa 

1.1.4 Contractació 
investigador post-
doc a càrrec del 
contracte programa 

1.1. Assolir 
excel·lència 
científica i 
reconeixement 
internacional i 
nacional en la 
recerca pròpia 
del C3  
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change and its impacts “(Malta, 
Gener 2010) i s’ha participat 
activament definint i liderant les 
activitats d’organització internes, 
implementació del portal MEDARE, 
producció d’opuscles i tríptics 
informatius i divulgació dels 
objectius MEDARE en diferents 
reunions científiques i fòrums 
internacionals. Es preveu definir i 
implementar on-line (data portal 
MEDARE) sengles bases de 
metadades i dades climàtiques 
relacionals per a la regió 
mediterrània a ser contribuïdes pels 
membres MEDARE.  

1.1.1.2 Organització de l’arxiu C3 de 
dades històriques del clima (existents 
en format paper i en imatges) i 
recuperació de nous registres 
climàtics i la digitalització en el marc 
dels projectes CAFIDEXPI i CLICAL. 
Previsió de trasllat i organització de 
l’arxiu a la seu del C3 al campus de 
les Terres de l’Ebre (CTTE) quan 
estigui construït. 

1.1.1.3 Edició i publicació d’una 
guia de l’Organització Meteorològica 
Mundial (OMM) sobre rescat de 
dades a la conca mediterrània.  

1.1.1.4 S’ha actuat com a convener 

existents, organització de 
la base de dades i 
metadades del C3 en el 
servidor del C3 (disseny i 
arquitectura d’un servidor 
de dades relacionals). 

1.1.1.3 Publicació de la 
guia de rescat de dades a 
la Mediterrània per part 
de l’OMM. 

1.1.1.4  Actuació 
acreditada de membres 
del C3 com a conveners 
de dues sessions 
científiques a l’EGU i 
EMS/ECAC. En previsió: 
continuïtat membres C3 
com a conveners sessions 
EGU i EMS/ECAC   

1.1.2.1 Documentació 
acreditativa participació 
en reunions regionals 
esmentades. Contribució 
acreditada a la base de 
dades internacional de la 
pressió atmosfèrica de 
l’AOPC i de la 
nebulositat i insolació a 
Espanya. En previsió:  
Participació workshop 
regional de l’Oceà Índic i 

1.1.3.4: juny 2010 
i juliol 2011 

1.4.1: 2011 

1.5.1: febrer 2011 i 
cada febrer i 
octubre fins a 2012
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de la sessió Climate Data 
Homogenization and Climate 
Trend/Variability Assessment de la 
European Geophysical Union (EGU) 
i  com a convener de la sessió 
Climate monitoring, mapping and 
data management de l’European 
Meteorological Society(EMS)/ 
European Conference on Aplied 
Climatology (ECAC). S’espera 
continuar en properes edicions com 
a convener de les sessions 
esmentades als congressos de la EGU 
i de l’EMS/ECAC.  

1.1.2. En Desenvolupament de bases 
de dades en malla i dades 
instrumentals del clima controlades 
de qualitat i homogeneïtzades 

1.1.2.1 S’han liderat i/o contribuït al 
desenvolupament d’una base de 
dades termopluviomètriques diàries 
per a l’Oest d’Àfrica Central, Guinea 
Conakry, Zimbabwe, la República de 
Mèxic i l’altiplà del Tibet en el marc 
de la cooperació internacional 
propiciada per l’OMM, en el banc de 
dades internacional de la pressió 
atmosfèrica (ISPD) de l’Atmospheric 
Observations Panel for Climate 
(AOPC) del Global Climate 
Observing System (GCOS/OMM) i en 
la base de dades de nebulositat i 

pel Greater Horn of 
Africa i en un altre a 
l’Ecuador. S’espera dirigir 
i/o participar en almenys 
un taller regional de la 
CCl/OMM l’any per 
millorar la disponibilitat 
de dades en regions mal 
documentades del 
planeta.  

1.1.2.2 Documentació 
acreditativa participació i 
lideratge d’HOME. En 
previsió: Continuïtat en la 
participació i lideratge de 
l’Acció COST HOME i en 
l’elaboració d’un article 
metodològic per any. 

1.1.2.3 Publicació 
acreditada de la guia per 
a l’homogeneïtzació de 
dades diàries de 
temperatura de llarg 
recorregut per part de 
l’OMM.  

1.1.2.4 Documentació 
acreditativa articles 
publicats i sotmesos 
(article al IJoC en procés 
de revisió). En previsió: 
Elaboració i submissió al 
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insolació per Espanya. Es preveu 
participar en la creació d’una base 
de dades gestionades per la 
Comission de l’Ocean Indien i en el 
desenvolupament d’una altra pel 
Greater Horn of Africa sota l’empara 
de la Comissió de Climatologia de 
l’OMM (CCl/OMM). Almenys 
s’espera participar en un taller 
regional l’any.   

1.1.2.2 Lideratge del Grup de Treball 
1 de l’Acció COST HOME i es 
participa en el Comitè de Gestió. 
Participació en les reunions anuals 
dels grups de treball d’HOME i en 
l’organització d’una de les reunions 
de treball a la seu C3. Es preveu 
continuar activament en el lideratge 
fins a l’acabament d’HOME i 
continuar la publicació d’articles 
metodològics sobre el 
desenvolupament de noves tècniques 
de control de qualitat i 
homogenització de sèries temporals 
en el marc d’HOME.  

1.1.2.3. Elaboració i publicació 
d’una guia de l’OMM sobre el 
desenvolupament de registres tèrmics 
de llarg recorregut i alta qualitat 
homogeneïtzats a l’escala diària. 

1.1.2.4. Lideratge i contribució  a 

BAMS i QJRMS dels dos 
articles esmentats. 
Producció i publicació 
d’un article 
metodològic/any peer-
reviewed i de guies, 
documents i informes no-
peer-reviewed  

1.1.2.5. Signatura 
Encomienda de Gestión 
amb AEMet. En previsió: 
definició i signatura 
Encomienda de Gestión, 
inici del procés per 
generar la base de dades 
termo-pluviomètriques 
homogeneïtzades a 
l’escala diària i 
contractació d’un 
investigador post-
doctoral de projecte. 

1.1.3.1 Acreditació 
articles publicats tant 
peer-reviewed com no 
peer-reviewed esmentats. 
En previsió: Elaboració i 
publicació dels articles 
sobre variabilitat 
climàtica a distintes 
escales espacials 
esmentats tant a l’escala 
internacional com estatal 
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articles científics peer-reviewed com 
els dos acceptats per a la submissió 
al Bulletin of American 
Meteorological Society (BAMS) i al 
Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society (QJRMS) 
sobre el banc de dades de la pressió 
atmosfèrica de superfície i sobre el 
projecte de reanàlisi tridimensional 
de l’atmosfera global durant el s. XX, 
respectivament; elaboració i 
submissió a l’International Journal of 
Climatology d’un article peer-
reviewed i un altre no peer-reviewed 
centrats en la minimització del ”biaix 
de la gàbia” de les sèries tèrmiques 
llargues afectades de la Mediterrània, 
mitjançant l’aplicació d’un model de 
regressió parsimoniós. S’espera 
contribuir amb un article 
metodològic peer-reviewed a l’any i 
a la  producció de documents i guies 
metodològiques sobre control de 
qualitat de dades i homogeneïtzació 
de sèries temporals no peer-
reviewed. 

1.1.2.5 Desenvolupament bases de 
dades termopluviomètriques de llarg 
recorregut i ajustades a l’escala diària 
per a Espanya. Es preveu signar amb 
l’Agencia Estatal de Meteorologia 
(AEMet) espanyola una Encomienda 

(àmbit espanyol)  

1.1.3.2 Articles publicats. 
En previsió: elaboració 
estudis sobre els patrons 
espacials de la variabilitat 
pluviomètrica i els factors 
de forçament a Espanya 

1.1.3.3 Publicacions 
científiques derivades. En 
previsió: aplicació de la 
GEV a l’anàlisi extrema 
del clima i contractació 
investigador post-
doctoral del C3 expert en 
tractament, anàlisi i 
visualització de dades 
climàtiques, incloent-hi 
tècniques GEV. 

1.1.3.4 Articles publicats 
i documentació 
acreditativa estades de 
recerca. En previsió: 
derivar força 
investigadora del C3 
(becari predoctoral) i 
possibilitar estades de 
recerca al BBCC 

1.1.4 Publicacions 
científiques derivades i 
contractació investigador 
post-doctoral. En 
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de Gestión per al desenvolupament 
de l’esmentada base de dades i 
començar-ne la generació. S’espera 
contractar a un becari postdoctoral 
de projecte per dur a terme 
l’Encomienda 

 

1.1.3 En l’anàlisi de la variabilitat i 
canvi climàtic a diverses escales 
espacials (local, estatal, subregional, 
regional, continental) i el calibratge 
de registres proxy del clima contra el 
registre instrumental. 

1.1.3.1 Publicació d’articles peer-
reviewed i no peer-reviewed. S’ha 
liderat o contribuït a l’elaboració de 
tres articles peer-reviewed 
internacionals sobre el canvi en el 
comportament extrem del clima 
regional a l’oest d’Àfrica Central, 
Guinea Conakry y Zimbabwe, Nord 
Amèrica i l’altiplà del Tibet. S’han 
liderat o contribuït a set articles 
publicats en revistes i publicacions 
nacionals, dos llibres sense referat i 
s’han defensat dotze contribucions 
orals i/o pòsters tant a Congressos 
Europeus com estatals. Estan en 
preparació quatre articles peer 
reviewed d’anàlisi de la variabilitat 
climàtica amb informació 

previsió: Contractar un 
investigador postdoc i 
contribuir a la validació 
de les sortides dels 
models regionals 
climàtics de caire 
estadístic i dinàmic.  

1.1.5 Publicacions i 
productes derivats. En 
previsió: Actualització, 
disseny i difusió on-line 
(plana del C3) del 
productes climàtics 
desenvolupats. 
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instrumental i paleoclimàtica i un 
article i un capítol de llibre no peer-
reviewed. S’espera produir dos 
articles peer-reviewed per any tenint 
membres C3 com a autor principal i 
altres sis com a autors contribuïdors 
a l’any.  S’espera liderar i participar 
en l’elaboració de quatre articles i/o 
llibres i capítols de llibre a l’any no 
peer-reviewed per a la difusió a 
l’àmbit cultural hispanoparlant.  

1.1.3.2 Millora en el coneixement de 
l’evolució pluviomètrica espanyola i 
dels seus factors de forçament. Es 
preveu potenciar aquesta línia 
d’anàlisi de la variabilitat climàtica a 
partir de les dades disponibles i de 
les noves que estan sent 
incorporades a la base de dades del 
C3. 

1.1.3.3. Introducció noves tècniques 
d’anàlisi climàtica. Es preveu 
incorporar mètodes de la Teoria 
General de Valors Extrems (GEV) per 
una anàlisi més acurada del canvi 
del clima extrem. Es preveu 
contractar un investigador 
postdoctoral amb fons C3 expert en 
tractament, anàlisi i visualització de 
dades climàtiques, amb experiència 
en tècniques GEV.   
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1.1.3.4 Contribució al calibratge 
d’informació proxy del clima contra 
el registre instrumental. S’ha 
participat en el calibratge de registres 
proxy del clima (sedimentaris, 
estalactites, nitrats, etc.) i en l’anàlisi 
en el marc del projecte CLICAL. Se 
està col·laborant en el calibratge de 
dades limnològiques dels estanys de 
Montcortes, d’Estanya i d’Arreo amb 
investigadors de l’Instituto Pirenaico 
de Ecología (IPE-CSIC) i de la llacuna 
del Zoñar amb la Universitat de 
Cadis. També es participa en el 
calibratge de dades paleoclimàtiques 
multiproxy del llac d’Enol amb 
membres de l’IPE i del projecte 
Parques Nacionales. S’han realitzat 
estudis relatius a la influència dels 
factors de forçament climàtic en les 
concentracions de nitrats del riu 
Llobregat amb la Universitat de 
Barcelona i l’Institut de Ciències de 
la Terra Jaume Almera –CSIC. També 
s’han realitzat diverses 
col·laboracions amb el 
Departamento de Sistemas y 
Recursos Forestales del CIFOR-INIA i 
al Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF) en la 
caracterització climàtica de zones de 
creixement d’espècies arbòries i 
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conques hidrogràfiques. Es preveu 
continuar la col·laboració establerta 
amb grups d’investigadors 
paleoclimàtics estatals i 
internacionals i formar un becari 
predoctoral en les tècniques de 
calibratge individual de registres 
proxy del clima i en el calibratge 
multiaproximat del clima (estades de 
recerca al Bert Bolin Centre for 
Climate Research, BBCC, Estocolm, 
Suècia)  

 

1.1.4. En calibratge i ensinistrament 
de models regionals del clima 
(RCMs) i validació de la sortida dels 
RCMs. Posada en marxa d’aquestes 
línies de recerca mitjançant la 
incorporació d’un nou investigador 
postdoc amb fons C3 i contribució a 
la validació dels models regionals 
(estadístics i dinàmics) generats pels 
grups de la Universitat de Cantàbria, 
Castella la Manxa i l’Institut Català 
de Ciències del Clima (IC3) per a 
Espanya. Es preveu convertir el C3 en 
un referent nacional en 
l’ensinistrament, calibratge i 
validació de les sortides dels RCM.  

1.1.5. En Desenvolupament de 
serveis, aplicacions i productes 
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climàtics. Potenciació i enfortiment 
d’aquesta línia de transferència de 
coneixement. Es continuarà produint 
indicadors del canvi climàtic, tant 
del comportament mitjà del clima 
(actualització a temps casi real de les 
corbes de l’evolució tèrmica 
desenvolupades) com extrem del 
clima (sèries regionals 
d’esdeveniments climàtics extrems) i 
a la posada en context 
d’esdeveniments climàtics normals i 
extrems en el registre instrumental. 
S’espera desenvolupar productes 
climàtics d’interès ambiental a partir 
de la realització de les tesis 
doctorals.   

1.2 Obtenir finançament 
competitiu a l’escala 
internacional, Europea, 
estatal i local 

(20% total EIX) 

1.2.1 Finançament internacional 

1.2.1.1 Manteniment i ampliació del 
finançament de l’OMM a MEDARE. 
Es preveu obtenir anualment una 
subvenció per possibilitar 
l’organització d’un workshop 
MEDARE l’any i altre finançament 
extra per  a accions especials 
(impressió tríptics publicitaris) 

1.2.1.2 Participació en el projecte 
internacional titulat Strengthening 
capacities for Climate Change 
Detection in Mexico (PDCC) finançat 
pe l’Strategic Fund Programme of the 
British Embassy - Cooperation 

1.2.1.1 Realització 
acreditada activitats 
finançades. Finançament 
obtingut per organitzar el 
segon workshop 
MEDARE. En previsió: 
finançament i impressió 
fullets publicitaris 
MEDARE i finançament 
anual OMM de 
workshops MEDARE 

1.2.1.2 Documentació 
acreditativa concessió. En 
previsió: Continuar el 
desenvolupament del 

1.2.1.1: de 2010 a 
2012  

1.2.1.2: desembre 
2010 

1.2.1.3: octubre 
2010 i fins al 2012 

1.2.2.1: de 2010 a 
2012 

1.2.2.2: març 2010 
i anualment fins  al 
2012 

1.2.2.3: juny 2010 

1.2.2.4: setembre 

1.2.1 Assumit 
membres C3 

1.2.2 Assumit 
membres C3 i 
contractació becari 
postdoctoral de 
projecte 

1.2.3 Assumit 
membres C3 i 
contractació 
becaris BRDI 
associats a 
projectes finançats 

1.2.4 Assumit 

1.2. Assolir 
excel·lència 
científica i 
reconeixement 
internacional i 
nacional en la 
recerca pròpia 
del C3  
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Programme Mexico – UK. Es preveu 
mantenir la col·laboració del C3 amb 
els socis i organismes mexicans 
involucrats en el projecte fins a la 
finalització.  

1.2.1.3 Es preveu sotmetre 
sol·licituds per a la realització de 
missions de rescat de dades (MRD) a 
altres agències, organitzacions i 
cossos internacionals (World Bank, 
British Embassy, etc.) 

1.2.2 Finançament europeu 

1.2.2.1 Obtenir finançament de l’EU 
Action COST: “Advances in 
homogenisation methods of climate 
sèries: an integrated approach” 
(HOME, COST-ES0601). Es preveu 
continuar les activitats d’HOME fins 
a la finalització.  

1.2.2.2 Participació en el projecte de 
quatre anys de duració (2010-14) de 
l’FP7 de l’EU seleccionat per ser 
finançat denominat EURO4M 
(European Reanalysis and 
Observations for Monitoring) com 
líders del paquet de treball WP 1.3 
Data coordination. Es preveu 
participar activament en el procés de 
negociació d’EURO4M i en el 
desenvolupament de les activitats 
previstes al pla de treball pel paquet 

projecte   

1.2.1.3 En previsió: 
Aconseguir finançament 
per a rescat de dades 
climàtiques en perill de 
ser perdudes en països 
mediterranis en vies de 
desenvolupament en el 
marc de la iniciativa 
MEDARE mitjançant la 
submissió anual de 
propostes específiques a 
agències internacionals.  

1.2.2.1 Documentació 
acreditativa (informes 
anuals i final). En 
previsió: Continuar 
participant i liderant 
l’Acció COST HOME. 

1.2.2.2 Documentació 
acreditativa concessió 
projecte europeu. En 
previsió: intervenció en el 
procés de negociació 
d’EURO4M, definició 
tasques a desenvolupar, 
participació reunions 
anuals de seguiment del 
consorci i contractació 
investigador postdoctoral 
de projecte.   

2010 

1.2.2.5: setembre 
2010 

1.2.3.1: desembre 
2009 i 2010 

1.2.3.2: octubre 
2010 

1.2.4.1: 2012 

1.2.4.2 desembre 
2011 

1.2.4.3: de 2010 a 
2012  

membres C3 i 
contractació 
becaris de 
col·laboració 
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de treball 1. Es preveu contractar un 
investigador postdoctoral de 
projecte. 

1.2.2.3 Participació en la proposta 
Knowledge and Innovation 
Communities (KIC) CLIMATE 
coordinada pel Potsdam Institute for 
Climate Impacts Research (PIK) i a 
confinançar per l’European Institute 
of Innovation & Technology (EIT) per 
ser elegida com a part del colocation 
node per a la Mediterrània 
Occidental proposat per CIRIT, IC3, 
ICRA, BIOCAT, IEEC i IRTA-
Agricultura. S’ha iniciat el procés de 
preparació de la proposta catalana i 
s’espera ser integrats en el KIC-
CLIMATE en una segona fase, un cop 
estigui aprovat i implementat. 

1.2.2.4 Lideratge en la submissió 
d’una proposta al FP7-Space-2010 
per desenvolupar serveis i dades 
climàtiques bàsiques i de llarg 
recorregut per a la conca 
mediterrània amb què nodrir amb 
informació de qualitat les comunitats 
científiques de modelització 
climàtica i d’impactes sectorials.   

1.2.2.5 Participació en l’elaboració 
d’una proposta a sotmetre a les 
Action COST-2010 sobre Canvi 

1.2.2.3 Documentació 
acreditativa elaboració 
proposta i concessió, si 
és reeixida. En previsió: 
elaboració presentació 
proposta catalana de 
recerca i formativa 
innovadora en el camp 
dels extrems climàtics 
dins del KIC CLIMATE. 

1.2.2.4 En previsió: 
Elaboració i submissió 
proposta al EU/FP7-Space 
programme. 

1.2.2.5 En previsió: 
Participació en 
l’elaboració d’una 
proposta a sotmetre al 
programa europeu Action 
COST-2010. 
Documentació 
acreditativa.  

1.2.3.1 Documentació 
acreditativa projectes 
finançats PN (informes 
anuals i finals). En 
previsió: Finalitzar 
ambdós projectes i 
elaboració publicacions i 
productes derivats 
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climàtic i riscos sobre la salut per 
exposició a contaminants químics 
ambientals, coordinada per la Unitat 
de Fisiologia del Dep. Ciències 
Mèdiques Bàsiques de la URV.   

1.2.3 Finançament estatal 

1.2.3.1 Projectes competitius 
finançats. El C3 participa aportant 
l'investigador principal en 2 
projectes coordinats del Pla estatal 
d'R + D + I que finalitzaran durant el 
primer any de vigència del Pla 
Estratègic: “La creación y mejora de 
una base de datos climáticos para 
calibrar registros proxy del clima y 
analizar la variabilidad climática de 
baja frecuencia sobre la Península 
Ibérica” (CLICAL), CICYT/CGL2006-
13327-C04-03/CLI i en “Cambios en 
la Frecuencia, Intensidad y Duración 
de eventos Extremos en la Península 
Ibérica” (CAFIDEXPI) 
CICYT/CGL2007-65546-C03-02. Es 
preveu finalitzar ambdós projectes i 
desenvolupar dades, productes i 
publicacions derivades. 

1.2.3.2 Elaboració de la proposta 
“Desarrollo de datos climáticos de 
alta calidad y largo recorrido 
temporal para su uso en una 
mejorada detección y modelización 

1.2.3.2 Documentació 
acreditativa submissió 
propostes. En previsió: 
Elaboració de dues 
propostes de recerca a 
sotmetre al AEECC en 
propera convocatòria 

1.2.4.1 Documentació 
acreditativa resolució 
SGR-2009. En previsió: 
Demanar el 
reconeixement del C3 
com a GRC. 

1.2.4.2 Documentació 
acreditativa concessió. En 
previsió: Realització 
tasques assignades al C3 
fins a la conclusió. 

1.2.4.3 Documentació 
acreditativa concessions. 
En previsió: Portar a 
terme les tasques 
assignades. 
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de la variabilidad y cambio climático 
en España (CLIDAC, Ref.: 4361) i 
submissió al Ministeri de Ciència i 
Innovació (MICIN) a l’Acción 
Estratégica de Energía y Cambio 
Climático (AEECC). Proposta no 
finançada. Es preveu sotmetre a la 
propera convocatòria del 
MICIN/AEECC d’una nova proposta 
sobre el desenvolupament de dades 
climàtiques en malla per la finestra 
espanyola i participar en un altra per 
la reconstrucció multiaproximada del 
clima espanyol en els darrers 30.000 
anys.  

 

1.2.4 Finançament local 

1.2.4.1 Proposta sotmesa a l’AGAUR 
per ser el C3 reconegut coma  Grup 
de Recerca Singular (GRS) del 
programa Suport als Grups de 
Recerca de Catalunya (SGR 2009). 
Resolta favorablement, però no 
finançada. Es preveu gaudir de la 
condició de GRS durant el 2009-13 i 
demanar la condició de Grup de 
Recerca Consolidat (GRC) quan 
s’arribi a la massa crítica necessària.  

1.2.4.2 Submissió reeixida a la 
Diputación General de Aragón del 
projecte “Los cambios climáticos 
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abruptos y su impacto en los 
ecosistemas y las sociedades 
humanas en el Pirineo central y 
occidental”. Es preveu desenvolupar 
les tasques assignades al C3 fins a 
l’acabament.  

1.2.4.3 S’han demanat a la URV 
ajuts a la recerca en forma de borses 
de mobilitat, personal de suport a la 
recerca o ajuts per organitzar 
activitats. També s'ha participat en 
els ajuts del Parc Científic i 
Tecnològic de Turisme i Oci. 
S’espera continuar presentant 
propostes i participant en projectes 
URV.  

1.3 Fomentar i impulsar la 
creació i participació en 
xarxes científiques i 
d’assessorament científic 
estatals, europees i 
internacionals, participar i 
liderar activitats d’agències 
internacionals, mantenir i 
ampliar contactes amb 
altres centres de recerca i 
assegurar l’intercanvi 
d’investigadors mitjançant 
instruments i programes 
d’intercanvi competitius 

(10% total EIX) 

1.3.1 Lideratge i participació en 
xarxes científiques i en cossos i 
agències internacionals   

1.3.1.1 S’està liderant i participant en 
la Iniciativa MEDARE de l’OMM (un 
membre del C3 és president de 
MEDARE i els altres investigadors 
participen als grups de treball). Es 
pretén convertir MEDARE en una 
xarxa científica estable finançada 
amb fons competitius.  

1.3.1.2 Participació en el procés 
d’avaluació científica del 
International Panel on Climate 
Change (IPCC). S’ha participat com a 

1.3.1.1 Documentació 
acreditativa lideratge de 
MEDARE. En previsió: 
Liderar una proposta 
competitiva per 
aconseguir finançament 
pel treball en xarxa.  

1.3.1.2 Documentació 
acreditativa sol·licitud. En 
previsió: Esdevenir autor 
contribuïdor i revisors al 
AR5 de l’IPCC. 

1.3.1.3 Documentació 
acreditativa.   

1.3.1.4 Documentació 

1.3.1.1: 2011 

1.3.1.2: març 2010 
i fins a 2012 

1.3.1.4: febrer 
2010 i fins a 2012 

1.3.1.5: de 2010 a 
2012 

1.3.2.1: de 2010 a 
2012 

1.3.2.2: de 2010 a 
2012 

1.3.3.1: de 2010 a 
2012 

1.3.1. Assumit 
membres C3 

1.3.2. Assumit 
membres C3 

1.3.3. Assumit 
membres C3 

1.3.4. Es requerirà 
finançament 
competitiu  

 

1.3. Incrementar 
la visibilitat 
científica i social 
del C3 a l’escala 
estatal i 
internacional i 
consolidar la 
imatge de 
recerca, docència 
i transferència del 
C3.  
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revisors del 4t informe de l’IPCC. 
S’espera que un membre del C3 sigui 
autor contribuïdor del Grup de 
Treball 1 a la propera avaluació 
(AR5) de l’IPCC, darrere la 
nominació per part del punt focal 
espanyol del IPCC, i que d’altres 
membres es constitueixin en revisors 
de l’AR5.  

1.3.1.3 Participació en les activitats 
d’assessorament científic i tècnic del 
Subsidiary Body for Scientific and 
Technical Advice (SBSTA) del United 
Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC). S’ha 
participat com a expert internacional 
en el camp de dades i observacions 
en suport de l’adaptació dels països 
als impactes del canvi climàtic. 
S’espera seguir participant en les 
activitats SBSTA/UNFCCC quan sigui 
requerit. 

1.3.1.4 Col·laboració i lideratge de la 
Comissió de Climatologia (CCl) de 
l’OMM. Es contribueix a les activitats 
de la CCl com a copresident de 
l’Àrea Oberta de Treball 2 
Monitoring and Analysis of Climate 
Variability and Change (OPAG2), 
fent el seguiment del Grup d’Experts 
2.2 Climate Monitoring including the 
use of Satellites and Marine Data, en 

acreditativa càrrecs i 
contribució activitats de 
la CCl. En previsió: 
esdevenir un alt càrrec de 
la CCl i continuar la 
participació C3 en les 
activitats de la CCl. 

1.3.1.5 Resultats 
col·laboracions 
científiques i 
documentació 
acreditativa reunions i 
publicacions. En previsió: 
mantenir i consolidar 
col·laboracions amb 
ACRE i IEDRO. 

1.3.2.1 Documentació 
acreditativa 

1.3.2.2 Documentació 
acreditativa de resultats 
de la col·laboració 
(publicacions, projectes 
de recerca, mobilitat 
investigadors, etc.). En 
previsió: Mantenir i 
incrementar les relacions 
intercentres, 
particularment en el 
camp de la mobilitat 
d’investigadors. 

1.3.3.1 Documentació 

1.3.3.2: de 2010 a 
2012 

1.3.3.3: de 2010 a 
2012 

1.3.4.1: de 2010 a 
2012 

1.3.4.2: de 2010 a 
2012 
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les activitats del Grup d’Experts 2.1 
Climate Change Detection and 
Indices, en les activitats del Global 
Climate Observing System (GCOS) i 
els seus grups de Treball (GCOS 
AOPC/OOPC/ASPWG). S’espera que 
l’actual co-presidenta de l’OPAG2 
sigui nomenada per un alt càrrec a la 
CCl en el seu XV Congrés i continuar 
contribuint a les activitats de 
l’OPAG2 i del GCOS. 

1.3.1.5 Participació en altres xarxes 
internacionals. Es participa en el 
projecte Atmospheric Circulation 
Reconstructions over the Earth 
(ACRE) i en l’International 
Environmental Data Rescue 
Organiztion (IEDRO). S’espera 
continuar contribuint a ACRE i 
IEDRO en el camp del rescat i 
desenvolupament de bases de dades 
d’alta qualitat.  

1.3.2. Lideratge i participació en 
xarxes científiques europees i 
col·laboracions amb centres de 
recerca estrangers 

1.3.2.1 Lideratge i participació en la 
xarxa de l’Action COST HOME. Es 
participa en el Management 
Committee i es lidera el Grup de 
Treball I. Es preveu continuar 

acreditativa de resultats 
de la col·laboració 
(publicacions, projectes 
de recerca, mobilitat 
investigadors, etc.). En 
previsió: Mantenir i 
incrementar les relacions 
intercentres, 
particularment en el 
camp de la recerca 
comuna. 

1.3.3.2 Documentació 
acreditativa participació 
en xarxes esmentades. En 
previsió: Sol·licitar una 
Red Temática CYTED.  

1.3.3.3 Documentació 
acreditativa nominacions. 
En previsió: Mantenir 
participació actual en 
comitès científics i 
estimular la participació 
de membres C3 en 
aquesta responsabilitat. 

1.3.4.1 Documentació 
acreditativa estades de 
recerca al CRU. En 
previsió: Possibilitar i 
porta a terme estades de 
recerca per altres 
membres del C3.    
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participant i liderant HOME.  

1.3.2.2 Manteniment, reforçament i 
ampliació de relacions científiques 
amb centres de recerca estrangers 
com la Climatic Research Unit (CRU) 
de l’School of Environmental 
Sciences de la Universitat d’East 
Anglia (Norwich, Regne Unit), el 
suec BBCC, el Centro de Geofísica 
da Universitat de Lisboa a Portugal, , 
el Climatology and Meteorology 
Research Group, Universitat de 
Berna de Suïssa, el Environment 
Canada Climate Research Branch 
d’Ontario (Canadà), el Hadley Center 
for Climatic Research de la United 
Kingdom-Meteorological Office a 
Exeter (Regne Unit), al  Instituto 
Geofísico do Infante D. Luiz, CGUL 
a Lisboa (Portugal), Istituto di Fisica 
Generale Applicata, Universitat de 
Milà & Istituto per le Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche a 
Milà (Itàlia), al Météo-France de 
Toulouse (França), amb el National 
Climatic Data Center/National 
Oceanic and Atmospheric 
Administration (NCDC/NOAA) a 
Asheville (North Carolina, USA i al 
Royal Netherlands Meteorological 
Institute (KNMI) a De Bilt (Holanda). 

1.3.4.2 Documentació 
acreditativa estades de 
recerca. En previsió: 
Mantenir l’instrument 
short-term scientific 
mission d’HOME i 
possibilitar l’arribada de 
científics aliens al C3 
mitjançant l’ús d’altres 
instruments. 
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S’espera mantenir, fomentar i ampliar 
les relacions científiques amb 
aquests centres. 

1.3.3 Lideratge i participació en 
xarxes científiques estatals i 
col·laboracions amb centres de 
recerca estatals i locals 

1.3.3.1 Manteniment, reforçament i 
ampliació de relacions científiques 
amb centres de recerca nacionals i 
estatals com l’Institut Català de 
Ciències del Clima (IC3), el Grupo 
de Modelización para el Medio 
Ambiente y el Clima (MOMAC) de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
la Fundación para la Investigación 
del Clima (FIC), Dpto. de Matemática 
Aplicada y Ciencias de la 
Computación del ETSI, Caminos de 
la Universidad de Cantabria, 
Departament d’Ecologia de la 
Facultat de Biologia de la Universitat 
de Barcelona, el Departamento de 
Estadística y Métodos Matemáticos 
de la Universidad de Zaragoza, 
l’Área de Geodinámica Externa del 
Departamento de Geología de la 
Universidad de Oviedo, el Dpto. de 
Cristalografía y Mineralogía, 
Estratigrafía, Geodinámica, 
Petrología y Geoquímica del CASEM 
de la Facultad de Ciencias del Mar y 
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Ambientales de la Universidad de 
Cádiz, el Dpto. Mineralogía y 
Petrología de la Universidad de 
Granada, el Grupo de Investigación 
y Gestión del Medio Natural 
(GIMENA) de la Universitat de 
Cantabria, l’Instituto de Ciencias de 
la Tierra Jaume Almera del CSIC, 
l’Instituto de Hidráulica del E.T.S.I. 
de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Cantabria, l’Instituto 
Pirenaico de Ecología del CSIC a 
Zaragoza, el Depto. de Recursos 
energéticos solares y Climatología de 
la Universidad de Almería, el Servei 
Meteorològic de Catalunya, el 
Servicio de Desarrollos y 
Aplicaciones Climatologicas (SDAC) 
de l’AEMET a Madrid, l'Observatori 
de l'Ebre a Roquetes i l'Institut de 
Recerca  i Tecnologies 
Agroalimentàries (IRTA). Es preveu 
seguir col·laborant i ampliar les 
relacions científiques establertes. 

1.3.3.2 Participació en xarxes 
científiques estatals i nacionals. El C3 
participa activament en les xarxes 
temàtiques següents: Red Temática 
CLIVAR-ES, de la Red Española de 
Reconstrucción climática a partir de 
sèries documentales (RECLIDO) i de 
la Red Ibérica Mediterránea para el 
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análisis de riesgos climáticos 
(RIMARC) totes finançades pel 
CICYT. Es preveu formular una 
proposta de xarxa temàtica a 
l’Agencia Española de Cooperación y 
Desarrollo per tal de consolidar els 
convenis i vincles existents amb 
científics africans i llatinoamericans 
mitjançant la sol·licitud d'una xarxa 
temàtica CYTED. 

1.3.3.3 Participació en comitès i 
consells científics nacionals i locals. 
Membres del C3 son membres 
participen com membres del Comitè 
Nacional de la Xarxa CLIVAR-ES, de 
la Junta Directiva de l’Asociación 
Española de Climatología, del 
Consell Assessor del Servei 
Meteorològic de Catalunya, del Grup 
d’Experts en Canvi Climàtic de 
Catalunya (GECCC) del Consell 
Assessor en Desenvolupament 
Sostenible de la Generalitat de 
Catalunya i del Grup Públic Assessor 
de l’Associació d’Empreses 
Químiques de Tarragona (EQT). 
S’espera mantenir les responsabilitats 
en els comitès esmentats i fomentar 
la participació d’altres investigadors 
del C3 en la gestió científica.       

1.3.4. Programa de mobilitat 
d’investigadors del C3 



              FOU 63 / Consell de Govern de 22 de desembre de 2009 / Organització i recursos   31 

1.3.4.1 Facilitar estades dels 
investigadors del C3 en centres 
estrangers per tal de millorar les 
capacitats de recerca i lideratge 
internacional. Es mantenen visites de 
recerca periòdiques a la CRU 
mitjançant una invitació com a 
visiting fellow per a un membre del 
C3. Es preveu realitzar estades de 
recerca en centres aliens i de 
l’estranger per a la resta 
d’investigadors del C3 a partir de 
diferents instruments. Es demanarà 
als membres del C3 –especialment 
aquells en procés de formació– la 
utilització dels recursos que la URV 
ofereix per fomentar la mobilitat i la 
recerca. En concret, es presentaran 
durant el període de vigència del pla 
estratègic i sempre que es compleixin 
els requisits –sol·licituds als 
programes tipus M3C (mobilitat de 
tercer cicle). 

1.3.4.2 Facilitar estades 
d'investigadors estrangers al C3, tant 
per formar els visitants i consolidar la 
posició internacional del C3 com per 
millorar les pròpies capacitats dels 
membres del C3. S’han dut a terme 
estades de recerca i formatives (un 
científic sènior i un altre júnior de la 
Universitat de Torino, un científic 
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júnior de l’École Nationale de 
Météorologie, Tolosa de Llenguadoc 
i una professora de la Universitat de 
Sofia, Bulgària). S’espera seguir 
utilitzant fons dels short-term 
scientific mission de l’Action COST 
HOME per finançar estades de 
recerca breus.  

1.4 Organització i 
participació en activitats 
científiques tant estatals 
com internacionals 

(10% total EIX) 

1.4.1 Organització d’activitats 
científiques 

1.4.1.1 Organització d’activitats 
científiques internacionals. S’ha 
organitzat una activitat a l’any de 
caire internacional (Congressos i 
tallers monogràfics). S’espera 
organitzar almenys una activitat tipus 
taller, gran reunió o congrés de 
prestigi internacional cada dos anys. 

1.4.1.2 Organització d’activitats 
científiques estatals i nacionals i. 
S’han organitzat reunions 
científiques d’àmbit estatal. 

1.4.2 Participació del C3 en activitats 
científiques 

1.4.2.1 Participació en activitats 
científiques internacionals. Es 
participa activament en congressos 
de caràcter periòdic (EGU, 
EMS/ECAC, European Climate 
Support Network –ECSN-, Union 
Geographical International –UGI-) i 

1.4.1.1 Documentació 
acreditativa i resultats 
(publicacions informes, 
actes, etc.). En previsió: 
organitzar una activitat 
científica de caire 
internacional 

1.4.1.2 Documentació 
acreditativa assistència 

1.4.2.1 Documentació 
acreditativa assistència. 
En previsió: potenciar 
assistència a congressos 
periòdics americans i 
possibilitar la participació 
i contribució dels 
investigadors C3 a 
congressos i tallers 
internacionals 

1.4.2.2 Documentació 
acreditativa. En previsió: 
fomentar participació 
investigadors C3 en 

1.4.1.1: 2011 

1.4.2.1: del 2010 
al 2012 

1.4.2.2: del 2011 
al 2012 

1.4.1 Assumit 
membres C3 

1.4.2 Assumit 
membres C3 

1.4. Incrementar 
la visibilitat 
científica i social 
del C3 a la escala 
estatal i 
internacional i 
consolidar la 
imatge de 
recerca, docència 
i transferència del 
C3.  
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en monogràfics. S’espera continuar 
participant activament en congressos 
internacionals i europeus i potenciar 
l’assistència als americans, i també 
fomentar la participació i contribució 
dels investigadors, tant postdocs com 
predocs, del C3 a congressos i 
reunions internacionals. 

1.4.2.2 Participació en activitats 
científiques nacionals. Es participa 
activament tant en congressos de 
caràcter periòdic (AEC, AMS) com 
específics. S’espera continuar 
participant activament en congressos 
estatals i també fomentar la 
participació i contribució dels 
investigadors, tant postdocs com 
predocs, del C3 a congressos i tallers 
estatals. 

congressos estatals 

  

 
 
Taula 5. Eix estratègic segon del C3 en Educació superior, oferta formativa no reglada i capacitació internacional 

 
Eix Estratègic
(pes assignat 

total PE) 

Línies estratègiques (pes 
assignat) 

Accions desenvolupades i a 
desenvolupar pel C3 

Indicador de seguiment 
i previsió 

Calendari Recursos 
necessaris 

Objectiu 
Estratègic 

Eix 2. 
Educació 
superior, 
oferta 
formativa no 
reglada i 

2.1 Implantar estudis tercer 
cicle 

  (40% total EIX) 

 2.1.1 Participació POP d’Enginyeria 
Química Ambiental i de Processos de 
la URV. Inclusió professors C3 al 
POP URV. Demanada i aconseguida 
la inclusió de tres membres del C3 al 
POP de la URV. Es preveu que de 

2.1.1 Documentació 
acreditativa inclusió POP 
URV. En previsió: els 
estudiants i becaris 
predoctorals del C3 de 
forma transitòria seguiran 

2.1.1 : 2008-2009 a 
2010-11 

2.1.2 : 2008-2009 a 
2010-11 

2.1.3 : 2010-11 

2.1.1 Assumit pels 
membres C3 

2.1.2  Assumit pels 
membres C3 

2.1.3  Assumit pels 

2.1.  Aconseguir 
reconeixement 
d’excel·lència en 
educació 
superior, formació 
no reglada i 
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capacitació 
internacional

(20% total 
PE) 

 

forma transitòria els estudiants i 
becaris predoctorals del C3 segueixin 
la etapa formativa en el màster de 
Química Ambiental. 

2.1.2 Participació màsters aliens. S’ha 
demanat i aconseguit la participació 
d’un professor del C3 per impartir 
matèries pròpies al C3 al màster 
oficial de Meteorologia de la 
Universitat de Barcelona (UB). 
S’estan tramitant conveni marc i 
conveni específic mobilitat professors 
i estudiants de tercer cicle amb la 
UB. Es preveu que de forma 
transitòria els estudiants i becaris 
predoctorals del C3 segueixin l’etapa 
formativa en aquest màster.  

 2.1.3 Implantació màster 
interuniversitari en Canvi Climàtic. 
S’han iniciat converses per definir i 
implantar un màster interuniversitari 
en Canvi Climàtic amb l’Institut 
Català de Ciències del Clima (IC3) i 
amb el Dept. de Física de la UB i 
s’ha acordat iniciar el procés de 
definició dels eixos temàtics i 
estratègics del pla d’estudis i iniciar 
els tràmits per la seva implantació. 

2.1.4 Implantació POP 
interuniversitari en Canvi Climàtic. 
S’han iniciat discussions per la 

l’etapa formativa en el 
màster de Química 
Ambiental 

2.1.2 Documentació 
acreditativa de 
participació d’un 
professor del C3 per 
impartir matèries pròpies 
al màster oficial de 
Meteorologia de la UB. En 
previsió: de forma 
transitòria els estudiants i 
becaris predoctorals del 
C3 seguiran l’etapa 
formativa en aquest 
màster. S’han iniciat els 
tràmits per a la signatura 
dels convenis. 

2.1.3 Implantació 
màster. En previsió: definir 
els eixos temàtics i 
estratègics del pla 
d’estudis i iniciar els 
tràmits per implantar-los. 

2.1.4 Implantació del 
POP interuniversitari en 
Canvi Climàtic. En 
previsió: iniciar els tràmits 
per implantar un POP 
interuniversitari en Canvi 
Climàtic 

2.1.4 : 2011-12 

2.1.5 : 2012 

membres C3 

2.1.4  Assumit pels 
membres C3 

2.1.5  Assumit pels 
membres C3 

 

capacitació 
internacional en 
els àmbits propis 
del C3.  
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definició i implantació d’un POP 
interuniversitari en Canvi Climàtic. 
S’ha acordat en paral·lel a l’esmentat 
màster iniciar els tràmits per a la 
implantació d’un POP 
interuniversitari en Canvi Climàtic 

 2.1.5 Participació en l’elaboració 
d’un programa de doctorat europeu 
d’excel·lència en el marc del 
programa Knowledge & Innovation 
Communities (KICs) de l’European 
Institute of Innovation & Technology 
(EIT). Participació del C3 en la 
preparació de la proposta catalana de 
colocation centre en el KIC-
CLIMATE, en col·laboració inicial 
amb CIRIT, el IC3, ICRA, BIOCAT, 
IEEC i IRTA-Agricultura. S’ha iniciat 
el procés de preparació de la 
proposta catalana transdisciplinària i 
s’espera ser integrats en el KIC-
CLIMATE en una segona fase, un cop 
estigui aprovat i implantat 

2.1.5  En previsió: 
preparar proposta 
integració i participació 
en el KIC-CLIMATE en 
una segona fase, un cop 
estigui aprovat i 
implantat.  

2.2.  Continuar i millorar la 
participació C3 en estudis de 
grau 
  (25% total EIX) 

 2.2.1 Participació en el grau de 
Geografia de la URV impartint 
matèries pròpies àrea de Geografia 
Física (a extingir). Tres membres del 
C3 fan docència al grau de Geografia 
(a extingir), participen en el projecte 
docent “Introducció continuada de 
material multimèdia en les 
assignatures impartides” de la Unitat 

2.2.1 Documentació 
acadèmica 
acreditativa. En 
previsió: millorar l’ús 
eficient de les TIC.   

2.2.2 Documentació 
acadèmica 
acreditativa. En 
previsió: potenciar la 

2.2.1 2011 

2.2.2 de 2010 a 
2012 

2.2.3 2012 

2.2.4 de 2010 a 
2012 

  2.2.1 Assumit pels 
membres C3 

2.2.2  Assumit pels 
membres del C3 

2.2.3 Es requerirà més 
força docent. 

2.2.4 Es requerirà més 
força docent.  

2.2. Aconseguir 
reconeixement 
d’excel·lència en 
educació 
superior, 
formació no 
reglada i 
capacitació 
internacional en 
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Predepartamental de Geografia. 
S’espera millorar l’ús eficient de les 
TIC.   

2.2.2 Participació en el nou grau de 
Geografia i Ordenació del Territori 
(GOT). Un membre del C3 impartirà 
docència en el nou grau i curs i s’hi 
afegiran progressivament la resta. Es 
pretén potenciar la innovació docent i 
estimular en els estudiants del nou 
grau l’interès pel coneixement 
fronterer. 

2.2.3 Implantació del mòdul 
d’intensificació en Canvi Climàtic dins 
del nou grau de Geografia i 
Ordenació del Territori. El nou grau 
GOT inclou un mòdul d’intensificació 
en Canvi Climàtic, el qual està obert a 
estudiants externs per tal d’ampliar 
l’audiència potencial. Serà liderat pel 
C3 i perseguirà atraure alumnes per 
continuar estudis de postgrau en 
aquest camp. 

2.2.4  Participació en el programa 
formatiu de l’Escola Universitària de 
Turisme i Oci (EUTO). El nou grau 
GOT és integrat al programa formatiu 
de l’EUTO, la qual cosa permetrà al 
C3 formar durant el primer curs 
estudiants de Turisme.   

innovació docent i 
estimular en els 
estudiants del nou 
grau l’interès pel 
coneixement fronterer.

2.2.3 Documentació 
acadèmica 
acreditativa. En 
previsió: atraure 
alumnat per continuar 
estudis de postgrau en 
els àmbits C3. 

2.2.4 Documentació 
acadèmica 
acreditativa. En 
previsió: formar 
estudiants de Turisme 
en els àmbits C3 i que 
s’interessin per aquest 
tema.   

 
  

 

 

els àmbits propis 
del C3. 

2.3.  Incrementar les activitats 2.3.1.  Organització activitats 2.3.1  Documentació 2.3.1  2010-2012 2.3.1  Assumits pels 2.3. Aconseguir 
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del C3 en el camp de la 
formació no reglada i la 
capacitació internacional en 
els àmbits formatius que li 
són propis 

 (30% total EIX) 

formatives no reglades en les 
tècniques i metodologies 
d’excel·lència del C3 en la seva seu. 
S’han organitzat seminaris 
(Introduction to statistics for Climate), 
cursos d’estiu (UETE en CTTE i URV a 
Tarragona). S’espera organitzar 1 curs 
d’estiu, 2 estades formatives i 1 
seminari a l’any i taller internacional 
bianual. 

2.3.2 Organitzar i impartir docència 
no reglada en centres aliens. S’ha 
participat en el curs d’estiu en el 
marc dels Estius Universitaris de la 
Universitat de Sabadell, en el 
Seminari Catástrofe e Historia: 
Reflexiones Metodológicas y 
Propuestas Temáticas (Universitat 
d’Alacant/ICE, Alacant), en les 
Jornades d’Actualització en 
Viticultura i Enologia de la Facultat 
d’Enologia de la URV i en la Setmana 
del Medi Ambient al Parc Natural de 
l’Ebre i l’Estació Nàutica Sant Carles 
de la Ràpita-Delta de l’Ebre. S’espera 
participar cada any almenys en sis 
activitats formatives externes en els 
àmbits d’excel·lència del C3.  

2.3.3 Incrementar i consolidar la 
capacitat formativa pròpia del C3 en 
el camp de la capacitació 
internacional in situ adreçada a 

acreditativa. En previsió: 
Organitzar 1 curs d’estiu, 
2 estades formatives i 1 
seminari  a l’any i taller 
internacional bianual. 

2.3.2  Documentació 
acreditativa. En previsió: 
participar cada any 
almenys en sis activitats 
formatives externes en 
els àmbits d’excel·lència 
del C3. 

2.3.3  Documentació 
acreditativa assistència 
formativa. En previsió: 
participar (dos tallers 
any, almenys) en els 
tallers de capacitació 
organitzats per la 
Comissió de 
Climatologia de 
l’Organització 
Meteorològica Mundial 
(OMM) i altres agències 
internacionals. 

2.3.2  2010-2012 

2.3.3 2010-2012 

organitzadors de 
l’activitat. 

2.3.2 . Assumits pels 
organitzadors de 
l’activitat 

2.3.3  Assumits pels 
organitzadors de 
l’activitat 

 

reconeixement 
d’excel·lència en 
educació 
superior, 
formació no 
reglada i 
capacitació 
internacional en 
els àmbits propis 
del C3.  
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països emergents i en vies de 
desenvolupament programades i 
organitzades per cossos i agències 
internacionals. S’ha participat en 
l’organització d’un taller per a la 
capacitació cientificotècnica de la 
xarxa de científics mexicans integrats 
dins el projecte “Strenghtening 
Capacities for Climate Change 
Detection in Mexico” (Puebla, Mèxic) 
i es participarà en la capacitació 
cientificotècnica de la xarxa 
Comission de l’Ocean Indien 
(Reunion). Es preveu continuar en 
una activa participació (dos tallers 
any, almenys) en els tallers de 
capacitació organitzats per la 
Comissió de Climatologia de 
l’Organització Meteorològica 
Mundial (OMM/CCl) i altres agències 
internacionals.  

 
2.4 Contribuir a la 
divulgació rigorosa dels 
coneixements científics i 
tecnològics propis del C3 
entre la societat i els agents 
socials, polítics i econòmics 
i els mitjans de comunicació 
locals i internacionals.  

(5% total EIX) 

2.4.1 Organització d’activitats de 
divulgació cientificotècniques. S’han 
codirigit i es codirigiran anualment 
cursos formatius d’entitats locals. 
S’ha participat en cursos de 
divulgació de l’antena del 
coneixement de la URV. Es preveu 
continuar organitzant almenys dues 
activitats a l’any de divulgació  

2.4.2 Participació en activitats de 
divulgació científica alienes. S’ha 

2.4.1 Documentació 
acreditativa. En previsió: 
continuar organitzant 
almenys dues activitats a 
l’any de divulgació. 

2.4.2 Documentació 
acreditativa de la 
participació activitats 
esmentades. En previsió: 
acceptar participar en 
activitats futures, al 

2.4.1 : 2010-2012 

2.4.2 : 2010-2012 

2.4.3 : 2010-2012 

2.4.1  No es 
requereixen 
recursos extra. 
Despeses assumides 
pel C3. 

2.4.2  No es 
requereixen 
recursos extra. 
Despeses 
assumides pel C3 

2.4.3  No es 

2.4  Incrementar la 
visibilitat 
científica i social 
del C3 a escala 
estatal i 
internacional i 
consolidar la 
imatge de 
recerca, docència 
i transferència del 
C3. 
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participat en el cicles de conferències 
sobre canvi climàtic patrocinat per la 
Central de Biblioteques de 
Tarragona. Conferències realitzades a 
les biblioteques de Torredembarra, 
Riudoms, Vandellòs, Sarral, el 
Vendrell, Salou, Constantí, Reus i 
Cunit, així com les organitzades per 
diferents instituts de batxillerat de la 
província. Es preveu participar 
anualment en les activitats de 
divulgació a què ens convidin, amb 
un mínim de quatre anuals.  

2.4.3 Formació i divulgació científica 
a través dels mitjans de comunicació. 
S’ha participat en la Jornada de 
Formació sobre Canvi Climàtic i 
Mitjans de Comunicació organitzada 
per l’Ajuntament de Tarragona i es 
participa habitualment en programes, 
col·loquis i articles d’opinió sobre 
canvi climàtic en ràdio (Tarragona 
Ràdio, Cadena Ser, Catalunya Ràdio, 
Com Ràdio, Ràdio Nacional 
d’Espanya), premsa (Diari de 
Tarragona, El Punt, La Vanguardia, 
Aquí)  i TV local (Tarragona TV, Reus 
TV, Penedès TV, TV3). Es preveu 
mantenir una col·laboració estable 
amb els mitjans de comunicació a 
través de la creació d’un responsable 
de comunicació del C3. 

voltant de 4 per any.  

2.4.3 Dossier 
acreditatiu 
intervencions 
en mitjans. En 
previsió: 
mantenir una 
col·laboració 
estable amb els 
mitjans de 
comunicació a 
través de la 
creació d’un 
responsable de 
comunicació 
del C3. 

requereixen 
inicialment 
recursos extra. 
Despeses 
assumides pel C3 
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Taula 6. Eix estratègic tercer del C3 en Assessorament i transferència científica i tecnològica 

 
Eix estratègic
(pes assignat 

total PE) 

Línies estratègiques (pes 
assignat eix) 

Accions desenvolupades i a 
desenvolupar pel C3 

Indicador de seguiment 
i previsió 

Calendari Recursos 
necessaris 

Objectiu 
estratègic 

Eix 3. 
Assessorame
nt i 
transferència 
científica i 
tecnològica 

(15% total 
PE) 

3.1 Assessorament i 
transferència de 
coneixements científics i 
tècnics en el camps 
d’excel·lència del C3 

(70% total EIX) 

3.1.1 Estades de formació intensiva 
en les instal·lacions del C3. S’ha 
assessorat dos científics Universitat 
de Torí, un científic de l’École 
Nationale de Météorologie de Météo-
France, un científic de la Universitat 
de Lisboa, un científic de Barcelona, 
un científic del Centre Neu i 
Muntanya Andorra i un altre del 
Servei Meteorològic de Catalunya. Es 
preveu assessorar un científic de la 
Universitat de Sofia, tres membres del 
Servicio Nacional de Meteorología 
(CONAGUA) de Mèxic en el 
desenvolupament de la Base de 
Referència Climàtica de Mèxic i un 
científic del Grupo de Climatología 
Aplicada de la Universidad 
Veracruzana.   

3.1.2 Assessorament in situ. S’ha 
assessorat en tècniques de 
desenvolupament de bases de dades i 
anàlisi de la variabilitat climàtica 
extrema a tècnics dels Serveis 
Hidrològics i Meteorològics 
nacionals de la Regió d’Àfrica 

3.1.1 Documentació 
acreditativa estades. En 
previsió: Portar a terme 
assessoraments 
pendents. 

3.1.2 Documentació 
acreditativa 
assessoraments in situ. 
En previsió: Aconseguir 
la coautoria o menció 
explícita de 
l’assessorament C3 en 
almenys 5 articles en 
revistes internacionals 
arbitrades o documents 
cientificotècnics i 
generar estructures 
tallers-tipus per poder 
ampliar la rendibilitat 
dels esforços. 

3.1.3 Empresa de base 
tecnològica de 
l’assessorament a 
distància. En previsió: 
construir un sistema 
d’assessorament 

3.1.1 Juny 2010 

3.1.2. 2012 

3.1.3. Des de 2010 
a finals de 2012 

3.1 Assumit pels 
membres C3. 
 

3.1. Convertir el 
C3 en centre de 
referència 
internacional i 
estatal en la 
transferència de 
coneixement en 
els àmbits que li 
són propis.  
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Occidental, a la xarxa de científics 
mexicans integrats dins el projecte 
“Strenghtening Capacities for Climate 
Change Detection in Mexico” i als 
tècnics de la Secció de Climatologia 
del Servei Meteorològic de 
Catalunya. Es preveu assessorar els 
tècnics que formen part de la xarxa 
de la Comission de l’Ocean Indien i 
en les activitats d’assessorament de la 
CCl de l’OMM. S’espera continuar 
l’assessorament a tècnics d’altres 
regions del planeta a l’empara de les 
activitats de l’OMM/CCl.  

3.1.3 Assessorament continuat a 
distància. S’han dut a terme 
assessoraments puntuals i a distància 
de científics espanyols i 
internacionals que han participat en 
activitats tant d’assessorament in situ 
com en la seu del C3. S’espera 
continuar amb l’assessorament a 
distància iniciada, captar nous grups 
i tècnics per assessorar-los en les 
tècniques d’excel·lència del C3 i 
implantar una plataforma on-line per 
a l’assessorament permanent.    

permanent basat en les 
noves tecnologies, 
mitjançant l’execució 
on-line dels tallers-tipus 
esmentats anteriorment. 
 
 

3.2. Signatura de convenis 
de transferència de 
coneixements, generació de 
productes i guiatge 
documental  

3.2.1 Signatura de convenis 
d’assessorament i transferència en el 
rescat de dades i la formació de bases 
de dades climatològiques 
homogènies i de qualitat i productes 

3.2.1 Signatura de 
Convenis. En previsió: 
Signar els convenis 
pendents i fomentar la 
signatura d’un mínim de 

3.2.1 2010 i finals 
2012 

3.2.2 2012 

3.2.3 Desembre 

 3.2. Aconseguir 
la designació per 
part de l’OMM 
com a Centre 
Regional del 

3.2 Assumit pels 
membres C3 
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(30% total EIX) 
derivats. S’han signat convenis de 
col·laboració cientificotècnica amb 
el Servei Meteorològic de la 
República Democràtica del Congo 
(METTELSAT) i amb el Centro 
Internacional para la Investigación 
del Fenómeno de El Niño. Es preveu 
signar convenis amb el Servei 
Meteorològic Nacional de Mèxic per 
desenvolupar la base de dades 
nacional de la República Mexicana, 
amb el Grupo de Climatología 
Aplicada de la Universidad 
Veracruzana, amb el Centre d’Estudis 
de la Neu i la Muntanya (CENMA) 
d’Andorra i amb el Servei 
Meteorològic de Catalunya, i ampliar 
a d’altres centres la signatura de 
convenis d’assessorament. 

3.2.2 Desenvolupament de dades i 
productes i contribució al 
desenvolupament de bases de dades 
amb les directrius de 
qualitat/homogeneïtat del C3. S’han 
generat i s’estan ampliant 
temporalment i espacialment les 
bases de dades Spanish Daily 
Adjusted Temperature Series 
(SDATS), Spanish Daily Adjusted 
Precipitation Series (SDAPS), 
Northeastern Spain Adjusted 
Temperatures (NESAP), Northeastern 

dos convenis 
internacionals i un 
d’estatal.  

3.2.2 Publicacions 
derivades. En previsió: 
Aconseguir la creació 
d’un mínim de tres bases 
de dades 
nacionals/regionals sota 
les directrius de 
qualitat/homogeneïtat 
del C3. 

3.2.3 Documentació 
acreditativa ús 
programari C3. En 
previsió: Desenvolupar 
noves versions dels 
programes disponibles 
amb els darrers avenços 
tècnics, integrar el 
conjunt de programes 
propis i d’altres grups 
utilitzats pel C3 en un 
paquet documentat de 
programari lliure 
disponible on-line i 
mantenir un fòrum de 
discussió entre els 
usuaris. 

3.2.4 Còpies de les 
publicacions. En 

2011 

3.2.4 2012 

Clima (RCC) en 
el 
desenvolupament  
de bases de 
dades d’alta 
qualitat  
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Spain Adjusted Precipitation” 
(NESAP) i s’han contribuït a les bases 
de dades de l’Àfrica Central, Guinea 
Conakry i Zimbabwe, de la 
República Mexicana i del Tibet. 
S’espera contribuir a la base de dades 
de l’Oceà Índic i d’altres regions del 
planeta en estreta col·laboració amb 
la CCl.     

3.2.3 Assessorament i transferència 
en la producció de programari 
científic. S’ha desenvolupat 
programari específic per controlar la 
qualitat de dades i homogeneïtzació 
de sèries temporals del clima elaborat 
pel C3, el qual ha estat utilitzat per 
diversos grups. S’espera transferir el 
programari elaborat pel C3 a entorns 
més agradables. 

3.2.4 Generació de documents 
tècnics i de guiatge. S’han elaborat 
dues guies normatives publicades per 
l’OMM. S’espera revisar i actualitzar 
les dues guies i elaborar 
documentació de guiatge específica 
en el camp del desenvolupament de 
bases de dades d’alta qualitat 
redactades tant en castellà com en 
anglès.  

previsió: Revisar i 
actualitzar els 
documents de guiatge ja 
publicats i generar un 
mínim de dues noves 
guies. 
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Taula 7. Eix estratègic quart del C3 en Imatge i visibilitat 
 

Eix Estratègic 
(pes assignat 

total PE) 

Línies estratègiques (pes 
assignat eix) 

Accions desenvolupades i a 
desenvolupar pel C3 

Indicador de seguiment 
i previsió 

Calendari 
Recursos 
necessaris 

Objectiu 
Estratègic 

4. Imatge i 
visibilitat C3 

(10% total PE)  

4.1 Desenvolupar i consolidar 
una imatge de recerca 
coherent i competitiva 
d’excel·lència científica del 
C3, 
per contribuir a la projecció 
internacional de la URV 

(50% total EIX) 

4.1. Identificació i reforçament dels 
elements claus de la imatge científica 
del C3  

4.1.1 Manteniment i increment de la 
visibilitat internacional, estatal i local 
del C3 com a centre expert en el 
desenvolupament de dades 
climàtiques d’alta qualitat. S’ha 
reforçat el paper de proveïdor de 
dades i productes climàtics. S’espera 
potenciar la imatge del C3 com a 
servidor de dades i productes 
climàtics mitjançant la definició i 
execució de la pàgina web del C3 
que permeti accedir i visualitzar a les 
dades climàtiques del C3 en un 
entorn agradable.  

4.1.2 Optimització de la productivitat 
científica, increment de la relació i 
intercanvi amb altres centres de 
recerca i agències internacionals i 
augmentar la consciència pública 
sobre els temes científics propis del 
C3. S’està potenciant l’ increment del 
nombre de publicacions en revistes 
indexades d’alt impacte, les relacions 
i intercanvis amb centres de recerca 

4.1.1 Referències 
utilització dades C3 en 
publicacions 
científiques. En previsió: 
Definició i execució 
pàgina web del C3 i 
implementació d’una 
plataforma on-line 
d’accés i visualització 
de dades i productes 
climàtics del C3. 

4.1.2 Documentació 
acreditativa 
publicacions, relacions 
amb altres centres, 
contractes 
d’assessorament i 
convenis de 
col·laboració i 
intervencions 
mediàtiques. En previsió: 
Fomentar l’intercanvi 
d’investigadors entre 
centres de recerca, 
l’assessorament 
cientificotècnic i la 
divulgació científica 

4.1.1 2011 

4.1.2 del 2010 al 
2012 

4.1.3 del 2011 al 
2012 

4.1 Assumit 
membres C3 

 4.1 Incrementar la   
visibilitat científica 
i social del C3 a la 
escala estatal i 
internacional i 
consolidar la 
imatge de recerca, 
docència i 
transferència del 
C3. 
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capdavanters en àmbits de recerca 
relacionats, l’assessorament científic i 
tècnic a centres i grups 
d’investigadors especialment del 
Tercer Món, la capacitació 
internacional en els àmbits propis de 
recerca i formació del C3 i la 
conscienciació pública entorn dels 
reptes científics que el canvi climàtic 
posa a la societat. S’espera 
incrementar les relacions i intercanvis 
amb d’altres grups i centres de 
recerca relacionats, les tasques de 
capacitació internacional i 
assessorament cientificotècnic i les 
relacions amb els mitjans de 
comunicació. 

4.1.3 Manteniment d’una identitat 
distintiva del C3 respecte d’altres 
centres de recerca relacionats. 
S’estan centrant els esforços a 
consolidar una imatge distintiva del 
C3 com a centre expert en el 
desenvolupament de dades i 
productes climàtics d’alta qualitat, 
particularment en la recerca i 
formació en les tècniques, 
procediments i metodologies per al 
rescat de dades climàtiques i 
ambientals, el control de qualitat i 
l’homogeneïtzació, en 
l’assessorament cientificotecnològic i 

rigorosa entre la societat 
i els mitjans de 
comunicació en els 
temes científics propis 
del C3.  

4.1.3 Implantació de la 
imatge del C3 en l’àmbit 
local, estatal i 
internacional. En 
previsió: Definir i 
divulgar la imatge 
distintiva del C3 
mitjançant la creació 
d’un responsable 
d’imatge i comunicació 
del C3. 
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en la capacitació internacional en els 
àmbits propis del C3. Es preveu 
potenciar les activitats específiques 
del C3 en aquests camps. 

 
4.2. Aconseguir una  
imatge d’excel·lència educativa 
en els àmbits formatius del C3 i 
contribuir a la divulgació 
rigorosa dels coneixements 
cientificotecnològics propis del 
C3 entre la societat, els agents 
socials, polítics i econòmics i 
els mitjans de comunicació.  

(25% total EIX) 

 

4.2.1 Transferència i divulgació de 
coneixement en el marc de la 
formació universitària no reglada 
mitjançant les activitats exposades a 
l’eix estratègic 2.4.  

4.2.2 Organització d’activitats de 
divulgació cientificotècniques. S’han 
codirigit cursos de divulgació i s’ha 
participat en les activitats formatives 
esmentades a l’eix 2.4. S’espera 
continuar organitzant almenys dues 
activitats l’any de divulgació. 

4.2.3 Participació en activitats de 
divulgació científica alienes. S’ha 
participat en les activitats 
divulgatives esmentades a l’eix 4.2. 
Es preveu participar anualment en les 
activitats de divulgació a què ens 
convidin, amb un mínim de quatre 
anuals.  

4.2.4 Divulgació científica a través 
dels mitjans de comunicació. S’ha 
participat en les activitats esmentades 
a l’eix 4.2. Es preveu mantenir una 
col·laboració estable amb els mitjans 
de comunicació a través de la 
creació d’un responsable de 

 4.2.1 Documentat als 
apartats  

corresponents de l’eix 
estratègic 2. 

 4.2.2 Documentació 
acreditativa    (tríptics). En 
previsió: S’organitzarà la 
jornada adreçada al PAS de 
la URV i dues activitats any 
de divulgació. 

  4.2.3 Documentació 
acreditativa      (tríptics). En 
previsió: Es participarà en 
almenys 4 activitats de 
divulgació l’any. 

 4.2.4 Dossier acreditatiu 
intervencions mitjans de 
comunicació. En previsió: 
Comptabilitzar un mínim 
de deu aparicions l’any en 
els mitjans de comunicació 
i designació responsable de 
comunicació del C3. 

4.2.2 2010-2012 

4.2.3 2010-2012 

4.2.4 2010-2012 

4.2.1 Despeses  
assumides pel C3. 

4.2.2. Despeses  
assumides pel C3. 

4.2.3 Despeses 
assumides pel C3. 

4.2.4 Despeses 
assumides pel C3. 

 4.2. Incrementar la  
visibilitat científica 
i social del C3 a 
escala estatal i 
internacional i 
consolidar la 
imatge de recerca, 
docència i 
transferència del 
C3. 
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comunicació del C3. 

 

 
4.3. Incrementar la visibilitat 
interna i externa del C3 en el 
camp de la transferència i 
assessorament científic remot.  

(25% total EIX) 

4.3.1 Definició i implementació de la 
pàgina web del C3. No es disposa 
encara d’una pàgina web 
actualitzada i operativa. S’espera 
definir l’arquitectura, omplir-la de 
continguts científics i divulgatius 
suficients i implantar-la. Es preveu la 
contractació d’un informàtic a temps 
complet. 

4.3.2 Definició i implantació a la 
pàgina web del C3 d’un sistema 
d’accés, tractament i visualització de 
dades i productes del C3. Es definirà 
una aplicació d’accés a les dades i 
productes generats pel C3 que en 
permetrà el tractament i la 
visualització.  

4.3.3 Definició dels continguts 
científics i formatius a distància de la 
pàgina web del C3. Es preveu 
elaborar una plataforma per a 
l’aprenentatge virtual i una versió on-
line dels tallers-tipus que permetin 
l’ensinistrament i la capacitació 
internacional en els temes propis del 
C3. 

4.3.4 Construcció d’un sistema 
d’assessorament permanent a 
distància. Es preveu desenvolupar 

4.3.1 Implantació pàgina 
web del C3. En previsió: 
Definir l’arquitectura i 
executar la pàgina web 
del C3 en el servidor 
URV. 

4.3.2 En previsió: 
Construir un sistema de 
tractament i 
visualització de dades i 
productes C3. 

4.3.3 En previsió: 
Construir un sistema de 
d’aprenentatge virtual 
basat en les noves 
tecnologies. 

4.3.4 En previsió: 
Desenvolupar  

un sistema 
d’assessorament 
permanent basat en les 
noves tecnologies.  

4.3.5 S’ha adoptat el 
logotip de centre. 

4.3.1 2010 

4.3.2 2012 

4.3.3 2011 

4.3.4 2011 

4.3.5 2009 

 

4.3. No es 
requereixen recursos 
extra. Despeses 
assumides pel C3. 

4.3. Incrementar la 
visibilitat 
científica i social 
del C3 a la escala 
estatal i 
internacional i 
consolidar la 
imatge de 
recerca, 
docència i 
transferència del 
C3. 
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una aplicació informàtica que faciliti 
l’assessorament on-line .  

4.3.5 Potenciar la visibilitat de la 
imatge pròpia del C3. L’empresa 
Antaviana ha creat un logotip propi 
identificatiu del C3. 

 
 

Taula 8. Eix estratègic cinquè del C3 en Recursos humans, infraestructures i organització 
 

Eix Estratègic 
(pes assignat 

total PE) 

Línies estratègiques (pes 
assignat eix) 

Accions desenvolupades i a 
desenvolupar pel C3 

Indicador de seguiment 
i previsió 

Calendari 
Recursos 
necessaris 

Objectiu 
estratègic 

Eix 5. Recursos 
humans, 
infrastructures i 
organització 

(5% total PE) 

5.1 Dotació de recursos 
humans 

(50% total EIX) 

5.1.1 Programa C3 d’investigadors 
ordinaris i postdoctorals 

5.1.1.1 Finançament a càrrec del C3. 
S’ha contractat un investigador 
postdoctoral (Peter Domonkos) i 
s’espera contractar dos investigadors 
postdoctorals més. 

5.1.1.2 Finançament a càrrec de 
projectes. Es preveu contractar a càrrec 
del projecte EURO4M un nou 
investigador postdoctoral. Es preveu 
contractar un investigador postdoctoral 
a càrrec de l’Encomienda de Gestión 
amb l’AEMet. 

5.1.1.3 Atracció i incorporació 
d’investigadors sèniors. S'ha demanat a 
l’AGAUR la incorporació del científic 
sènior Dr. Ricardo Trigo Machado, sota 

5.1.1.1 Documentació 
contracte i crida. En 
previsió: Convocar dues 
places més 
d’investigadors ordinaris 
i/o postdoctorals.   

5.1.1.2 Crides i 
contractació. En 
previsió: Contractar dos 
nous investigadors 
postdoctorals a càrrec 
del projecte EURO4M i 
l’Encomienda de 
Gestión amb l’AEMet. 

5.1.1.3 En previsió: 
Sol·licitar una beca 
postdoctoral per 
incorporar-hi un 

5.1.1.1: desembre 
2010 i desembre 
2011 

5.1.1.2: març 
2010 

5.1.1.3: 2011 

5.1.2.1: setembre 
2009 a desembre 
2012 

5.1.2.2: de 2011 a 
2012 

5.1.3: 2012 

5.1.4.1: 2010  

5.1.1.1 
Finançament 
assumit contracte 
programa C3/URV 

5.1.1.2. 
Finançament 
projectes 
competitius   

5.1.1.3. 
Finançament 
competitiu 

5.1.2.1 
Finançament 
assumit contracte 
programa C3/URV

5.1.2.2 
Finançament 

5.1. Reforçar i 
consolidar els 
recursos humans 
del C3.  
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la modalitat ICREA-sènior, amb 
resolució negativa. Es preveu utilitzar 
recursos com les beques Ramón y 
Cajal, Juan de la Cierva, Torres 
Quevedo i altres per captar personal de 
qualitat que vulgui desenvolupar la 
seva recerca postdoctoral al C3. 

5.1.2 Becaris d’investigació 
predoctorals  

5.1.2.1 Finançament a càrrec del C3. 
S’ha convocat i contractat 3 becaris 
predoctorals a incorporar-se al 
setembre 2009. S’espera mantenir el 
finançament d’almenys 3 becaris URV 
per any. 

5.1.2.2 Finançament competitiu. 
Mitjançant l’instrument actualment 
anomenat Programa de formació de 
personal investigador en formació a 
càrrec de projectes d'R + D + R (BRDI), 
obtenir almenys un becari de projecte 
(segons el finançament obtingut des del  
MICIN).  

5.1.2.3 Atraure estudiants de grau a les 
línies de recerca del C3. 

5.1.3 Consolidació de la plantilla de 
recerca del C3. S’espera utilitzar 
instruments com ICREA Júnior, ICREA 
sènior, beques Ramón y Cajal, Juan de 
la Cierva, Torres Quevedo i altres per 

investigador ordinari. 

5.1.2.1 Documentació 
crides i contractes. En 
previsió: Mantenir les 3 
beques predoctorals 
anuals un cop els 
candidats hagin superat 
l’avaluació anual de 
seguiment per part del 
Grup Supervisor de 
Doctorat del C3.  

5.1.2.2 Documentació 
acreditativa petició i 
resolució becari BRDI. 

5.1.2.3 Documentació 
acreditativa 
incorporació estudiants 
postgrau. 

5.1.3 En previsió: 
Consolidar un 
investigador postdoc 
mitjançant un dels 
instruments esmentats.  

5.1.4.1 Documentació 
contracte. En previsió: 
incrementar a jornada 
completa 

5.1.4.2 Documentació 
contracte. 

competitiu. Becari 
de projecte 

5.1.3 Finançament 
competitiu 

5.1.4.1 
Finançament 
assumit contracte 
programa C3/URV
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consolidar la plantilla actual i futura 
del C3 i captar personal de qualitat que 
vulgui desenvolupar la recerca 
postdoctoral al C3. 

5.1.4 Tècnics de suport.  

5.1.4.1 Suport informàtic. S’ha 
contractat un tècnic de suport 
informàtic a mitja jornada. S’espera 
ampliar el contracte a jornada 
completa. 

5.1.4.2 Suport administratiu. S’ha 
contractat un tècnic de suport 
administratiu a mitja jornada. 

5.2 Dotar el C3 de les 
infraestructures i 
equipaments 
cientificotecnològics 
necessaris. 

(30% total EIX)  

5.2.1 Organització, trasllat i muntatge 
del Laboratori de Tècniques de Rescat i 
Transferència Digital de Dades 

5.2.1.1 S’ha iniciat l’organització de 
l’arxiu de dades històriques en suport 
paper i imatges electròniques. Es 
preveu traslladar la informació 
històrica a la nova seu del C3 quan 
estigui construïda.  

5.2.1.2 Obtenció d’infraestructures per 
la transferència eficient de dades en 
format no digital a formats digitalitzats. 
S’ha sol·licitat a l’AGAUR finançament 
per muntar el laboratori de rescat i 
transferència de dades del C3 (amb 
resolució positiva sense finançament). 
Es preveu sol·licitar la dotació 

5.2.1.1 En previsió: 
trasllat transitori als 
espais del C3 en el CTTE 
i a l’emplaçament 
definitiu al campus en 
construcció de les TE.   

5.2.1.2 Sol·licitud a 
l’AGAUR i document de 
resolució. En previsió: 
sotmetre  proposta per 
dotar de les 
infrastructures 
necessàries el C3.   

5.2.2.1 Contractes 
personal de suport 
informàtic. En previsió: 
finalitzar la definició de 

5.2.1.1: 2010 

5.2.1.2: 2010 

5.2.2.1: 2011 

5.2.2.2: de 2010 a 
2012 

5.2.3.1 2010 

5.2.3.2 2012 

5.2.1.1 
Finançament 
assumit contracte 
programa C3-URV

5.2.1.2 
Finançament 
competitiu 

5.2.2.1 
Finançament 
assumit contracte 
programa C3-URV

5.2.2.2 
Finançament 
assumit contracte 
programa C3-URV

5.2.3.1 

5.2. Dotar el C3 
de les 
infraestructures 
necessàries.   
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d’infraestructures a programes del Pla 
estatal d’R+D+I, a les convocatòries 
d'Ajuts per a equipaments i 
infraestructura destinats a la recerca 
(tipus AIRE) i  a les convocatòries de 
finançament i cofinançament de la 
URV. 

5.2.2. Dotació d’infraestructures 
informàtiques necessàries  

5.2.2.1 Servidor de dades. S’ha adquirit 
i fet una primera arquitectura del 
servidor de dades del C3 mitjançant la 
contractació d’un tècnic informàtic 
finançat amb fons d’investigador actiu, 
sense ser finalitzada. S’espera finalitzar 
l’arquitectura del servidor del dades 
amb la contractació recent d’un nou 
tècnic informàtic. 

5.2.2.2 Equipament de maquinari i 
programari. S’ha dotat als investigadors 
actuals i recentment incorporats al C3 
de l’equipament informàtic (maquinari 
i programari estàndard, lliure i propi). 
Es preveu dotar de les infraestructures 
informàtiques les noves incorporacions 
d’investigadors (investigadors propis i 
de projectes) del C3.   

5.2.3. Organització transitòria i 
definitiva dels espais C3 al CTTE 

5.2.3.1 Organització transitòria espais 

l’arquitectura del 
servidor de dades i 
l’execució. 

5.2.2.2 Documentació 
despeses i facturació 
compres. En previsió: 
adquisició del material 
informàtic necessari per 
als nous investigadors 
del C3 i instal·lació del 
programari requerit. 

5.2.3.1 Facturació 
compres mobiliari i 
instal·lació elèctrica i de 
comunicacions. En 
previsió: adequar nous 
espais transitoris per als 
nous investigadors del 
C3 al Seminari de 
Tortosa.  

5.2.3.2 En previsió: 
trasllat, adequació i 
muntatge dels espais 
propis del C3 al nou 
edifici del CTTE.  

Finançament 
assumit contracte 
programa C3-URV

5.2.3.2 
Finançament 
assumit contracte 
programa C3-URV 
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C3. S’ha creat un espai C3 al CTTE 
(Edifici Betània). Es preveu dotar de 
nous espais adequadament equipats 
per acollir els nous investigadors C3 de 
forma transitòria. 

5.2.3.2 Organització definitiva dels 
espais C3 al nou campus en 
construcció. Es preveu traslladar els 
recursos humans i cientificotècnics als 
nous espais en construcció del CTTE.  

5.3. Aspectes organitzatius 
del C3 

(15% total EIX) 

5.3.1 Estructura organitzativa: Direcció 
del C3. S’ha establert en la memòria de 
creació del C3 el càrrec de director/a 
de l’estructura de recerca (DER), la 
qual queda regulada pel Reglament de 
funcionament del C3. Provisionalment 
l’ocupa Manola Brunet, responsable de 
la implantació del C3. 

5.3.2 Estructura organitzativa: Consell 
de Direcció (CD). S’ha previst a la 
memòria de creació del C3 i està 
regulada al Reglament de 
funcionament aquesta figura, la qual 
està formada pels coordinadors de les 
quatre àrees temàtiques, incloent-hi els 
responsables d’ensenyaments i de 
comunicació, juntament amb un 
representant del suport tècnic i 
administratiu del C3.  

5.3.3 Estructura organitzativa: Consell 
del Centre (CC). S’ha previst en el 

5.3.1 En previsió: 
elecció del càrrec. 

5.3.2 En previsió: 
organitzar el CD i elegir 
els representants.  

5.3.3 En previsió: 
constituir el CC del C3 
amb les funcions 
assignades al Reglament 
del C3. 

5.3.4 Programació i 
documentació 
acreditativa primera 
reunió del CCE. En 
previsió: realitzar 
reunions bianuals 
d’assessorament. 

5.3.5 En previsió: 
nomenar el responsable 
d’ensenyaments. 

5.3.1: 2010 

5.3.2: 2010 

5.3.3: 2011 

5.3.4: octubre 
2009 i 2011 

5.3.5: 2010 

5.3.6: juliol i 
desembre del 
2010 al 2012 

5.3.7: 2011 

5.3.1. Assumit pel 
pressupost del C3.  

5.3. Dotar-se 
d’una eficient 
estructura 
organitzativa i 
d’instruments de 
finançament 
estable i 
competitius. 
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Reglament del C3 comptar amb un CC 
en què tots els membres del C3 
formaran part. 

5.3.4 Estructura organitzativa: Consell 
Consultiu Extern (CCE). S’ha previst 
tant a la memòria de creació com al 
Reglament del C3 comptar amb 
l’assessorament extern de sis científics 
d’alta visibilitat internacional i estatal, 
el quals assessoraran el C3 en la 
definició dels plans estratègics i faran 
el seguiment del progrés del C3 en tots 
els seus àmbits. Es preveu que el CCE 
es reuneixi cada dos anys, i la primera 
reunió constitutiva es va fer a l’octubre 
del 2009.  

5.3.5 Estructura organitzativa: 
responsable d’ensenyaments (RE). S’ha 
previst a la memòria de creació i està 
recollit al Reglament de funcionament 
del C3 aquesta figura, la qual es farà 
càrrec de la definició i organització de 
les activitats formatives del C3.  

5.3.6 Estructura organitzativa: Grup 
Supervisor dels estudiants de Doctorat 
(GSED). És recollida al Reglament de 
funcionament del C3 aquesta figura, la 
qual assessorarà i farà el seguiment 
dels estudiants de doctorat del C3 
durant la realització de les tesis de 
doctorat semestralment. 

5.3.6 En previsió: 
constituir el CSED 
compost per tres 
membres doctors del 
C3.  

5.3.7 En previsió: 
nomenar el responsable 
de comunicació. 
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5.3.7 Estructura organitzativa:
responsable de comunicació (RC) del 
C3. Es preveu comptar amb un RC que 
vehiculi tant les activitats per 
incrementar la visibilitat externa i 
interna del C3 com les de divulgació 
científica i de relacions amb els mitjans 
de comunicació.   

5.4. Contracte programa 
del C3 amb la URV 

(2,5% total EIX) 

5.4.1 Definició i establiment del  
contracte programa del C3 amb la 
URV. Elaboració dins dels terminis 
establerts del contracte programa amb 
la URV que reculli els objectius i 
accions plantejades en les línies 
estratègiques del C3. 

5.4.1. En previsió: 
elaboració i aprovació 
del contracte programa 

5.4.1. 2009 5.4.1 Assumit 
membres C3 

5.4. Dotar-se 
d’una eficient 
estructura 
organitzativa i 
d’instruments de 
finançament 
estable i 
competitius   

5.5. Reglament de 
funcionament del C3 

(2.5% total EIX) 

5.5.1 Definició i establiment d’un 
reglament de funcionament de centre. 
Elaboració i aprovació del Reglament 
de funcionament propi del C3. 

5.5.1. En previsió: 
Elaboració i aprovació 
del Reglament de centre. 

5.5.1. 2009 5.5.1 Assumit 
membres C3 

5.5. Dotar-se 
d’una eficient 
estructura 
organitzativa i 
d’instruments de 
finançament 
estable i 
competitius 
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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL  C3 

 

PROPOSTA DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE CANVI CLIMATIC 
(C3) DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  

 

PREÀMBUL  
El Centre de Canvi Climàtic (C3) de la Universitat Rovira i Virgili (URV), situat al campus de les 

Terres de l’Ebre (CTE), és hereu de les activitats científiques i formatives de l’anterior Grup de Recerca 
en Canvi Climàtic de la Unitat Predepartamental de Geografia de la URV i neix sota el decidit impuls 
del Rectorat de potenciar l’excel·lència científica i educativa del CTE i fomentar la societat del 
coneixement a les Terres de l’Ebre. Al Consell de Govern de la URV del 30 d’octubre de 2008 es va 
aprovar iniciar el procés de creació de l'estructura de recerca pròpia denominada Centre de Canvi 
Climàtic (C3). El C3, amb reconeguda experiència en la recerca sobre canvi climàtic instrumental, té 
com a projecte científic esdevenir en centre de excel·lència i referència regional (conca mediterrània) 
i internacional en els camps del rescat, transferència, digitalització, control de qualitat i 
homogeneïtzació de variables climàtiques i geofísiques i de la generació i anàlisi de dades i productes 
climàtics d’alta qualitat. També pretén formar el nucli que permeti iniciar l’activitat docent, en aquest 
ordre, de tercer, segon i primer cicle en l’àmbit del canvi climàtic i les ciències ambientals. 

L'article 127.1 de l'Estatut de la URV disposa que “la Universitat pot crear, en els àmbits que 
consideri apropiats, altres centres dedicats a la investigació, sens perjudici dels instituts universitaris 
de recerca.” I l'apartat 2 del mateix article estableix que “aquests centres poden ser: a) Propis de la 
Universitat Rovira i Virgili. b) Compartits, amb la participació d'una universitat o més d'una, soles o 
amb altres entitats públiques o privades, mitjançant un conveni o altres formes de cooperació. c) 
Vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant un conveni, quan la titularitat és d'una altra 
entitat pública o privada, incloses les empreses de base científica, tecnològica o artística que hagin 
sorgit de l'activitat universitària.” En aquest marc, el C3 és un centre de recerca propi de la URV. 

D'acord amb les normes aplicables, els centres de recerca de la URV han de dotar-se d'un 
Reglament de funcionament intern.  

 
 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ I RÈGIM JURÍDIC  

1. El Centre de Canvi Climàtic (C3) és una estructura de recerca de la URV d'acord amb allò que 
preveu l'article 127.2. a de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Es configura com un centre 
virtual que no modifica l’adscripció del personal docent i investigador o el personal 
d’administració i serveis als departaments. 

2. El C3 es regeix:  

a) Per la legislació vigent que s’hi apliqui. 

b) Per l'Estatut de la URV. 

c) Per la Normativa de la URV reguladora dels centres de recerca i altres normatives de 
desenvolupament adoptades o que adoptin els òrgans competents de la URV que els puguin 
afectar. 

d) Per les disposicions d'aquest Reglament de funcionament intern i altres normes que es 
desenvolupin, sempre que no envaeixin l'àmbit competencial d'un altre òrgan o 
administració. 

 

ARTICLE 2. OBJECTIUS I ACTIVITATS  

1. L'objectiu del C3 és esdevenir centre d’excel·lència i referència regional (conca mediterrània) i 
internacional en els camps del rescat, transferència, digitalització, control de qualitat i 
homogeneïtzació de variables climàtiques i geofísiques i de la generació i anàlisi de dades i 
productes climàtics d’alta qualitat. 
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2. Per assolir aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies, el C3 realitzarà les 
activitats següents:  

a) Desenvolupar projectes de recerca i difondre’n els resultats mitjançant l'edició i la 
participació en publicacions i l'organització i la participació en congressos, col·loquis i 
seminaris científics. 

b) Participar en l'organització d’estudis de màster, doctorat i altres cursos d'especialització i 
d'actualització professional en l'àmbit de les seves competències, d'acord amb la normativa 
vigent, i impartir-los. 

c) Dur a terme treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a persones 
físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació vigent. 

d) Desenvolupar activitats de divulgació científica i de prestació de serveis en els àmbits 
cientificotecnològics que li són propis.  

 

ARTICLE 3. COMPOSICIÓ I RECURSOS  

1. El C3 pot disposar dels recursos humans, materials i de gestió assignats pels departaments als 
grups de recerca que l’integrin. També pot comptar amb investigadors externs quan col·laborin 
activament en les activitats del C3. 

2. En el moment de la constitució del C3, s'hi integren les persones que s’anomenen en la 
disposició addicional. 

3. La vinculació de nous membres al Centre, a proposta de la Direcció, ha de ser acordada pel 
Consell de Direcció. 

4. En el cas dels investigadors, per poder ser membre del Centre un investigador o investigadora ha 
d'acreditar, en els darrers cinc anys, una producció equivalent a la que atorga la qualificació 
d'investigador actiu a la URV. 

5. Es poden vincular temporalment al C3 persones procedents d'altres universitats i/o institucions 
públiques o privades mitjançant un conveni de col·laboració que ha de definir les persones que 
s’hi vinculen, la durada i les condicions de la vinculació. 

6. La desvinculació de membres del Centre a proposta de la Direcció, o de la persona interessada, 
ha de ser acordada pel Consell de Direcció del Centre. 

7. La direcció del C3 ha de mantenir actualitzada la relació dels membres.  

 

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ  

ARTICLE 4. ESTRUCTURA DEL C3 

1. El C3 té els òrgans de govern i gestió següents:  

a) Director o directora de l’Estructura de Recerca (DER) 

b) Consell de Direcció (CD) 

c) Coordinador o coordinadora d’ensenyaments (CE) 

d) Grup Supervisor dels Estudiants de Doctorat (GSED) 

2. El C3 té un Consell Consultiu Extern (CCE). 

 

ARTICLE 5. EL DIRECTOR O DIRECTORA DEL C3  

1. El director o directora és nomenat pel rector o rectora a proposta del Consell de Direcció d’entre 
els membres del C3 per un mandat de quatre anys amb possibilitat de renovació. 

3. Són funcions del director o directora:  

a) Representar el Centre, dirigir-lo i realitzar-ne la gestió ordinària. 

b) Proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans. 

c) Desenvolupar el programa d'accions aprovat pel Consell de Direcció. 

d) Signar els contractes programes que es puguin establir entre el Centre de Recerca i la URV. 

e) Convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció. 
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f) Autoritzar les despeses del C3. 

g) Trametre anualment al vicerectorat competent les modificacions que s'hagin pogut produir 
en la relació dels membres del C3. 

h) Totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament i aquelles altres relatives a la 
direcció de la gestió ordinària del C3 que aquest Reglament no atribueixi al Consell de 
Direcció.  

4. Quan el volum d'activitat del Centre ho requereixi, el director o directora pot designar un 
coordinador o coordinadora que l'assisteixi en la gestió de les activitats del C3. 

 

ARTICLE 6. EL CONSELL DE DIRECCIÓ  

1. El Consell de Direcció està presidit pel director o directora, i en formen part els coordinadors de 
les àrees temàtiques establertes a la Memòria de creació del C3 i el coordinador o coordinadora 
d’ensenyaments, un dels quals ha de fer les funcions de director o directora. 

2. Un membre del personal tècnic i un representant dels estudiants en formació han d’assistir a les 
reunions per informar de les tasques que s’estan duent a terme i rebre propostes dels membres 
del Consell de Direcció. El primer ha de fer les funcions de secretari o secretària encarregat 
d'elaborar les actes de les reunions del Consell de Direcció. 

3. Si s’escau, un membre del Consell Consultiu Extern (CCE) assistirà a aquelles reunions del CD 
que per la temàtica a tractar sigui d’interès estratègic comptar amb l’assessorament del CCE. 

4. Són competències del Consell de Direcció:  

a) Elaborar i garantir el desenvolupament del Pla Estratègic del C3, així com la revisió. 

b) Aprovar el pressupost anual del C3. 

c) Aprovar les línies de recerca i la programació d'activitats del C3. 

d) Aprovar la memòria anual d'activitats del C3. 

e) Elaborar el Reglament del C3 i les possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de Govern 
perquè l'aprovi. 

f) Proposar el director o la directora del C3. 

g) Acordar la vinculació i desvinculació dels membres del C3 o fer-ne la proposta en cas de 
convenis externs. 

h) Aprovar la proposta dels contractes programa que es puguin establir amb la URV. 

i) Avaluar i autoritzar els projectes científics i de transferència que es desenvolupin des del C3. 

j) Aprovar les accions formatives en què participi el C3.  

5. El Consell de Direcció (CD) és l’òrgan encarregat de prendre les decisions que afectin la 
naturalesa i organització de l’ER i també decideix totes les qüestions estratègiques i de política 
científica i educativa. 

6. El CD es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada al trimestre, i en sessió 
extraordinària sempre que el director o directora ho cregui oportú per iniciativa pròpia, o a 
petició d'una tercera part dels membres. 

7. Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia corresponent, amb una antelació 
mínima de quaranta-vuit hores. No es poden prendre acords vàlids respecte de nous assumptes 
no inclosos en l'ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del CD i 
se n'aprovi la inclusió amb el vot favorable de la majoria. 

8. Per a la vàlida constitució del CD en primera convocatòria és necessària, com a mínim, la 
presència de la meitat més un dels membres del CD, a més a més de la del president o 
presidenta i del secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona 
convocatòria, que es realitzarà mitja hora després de la primera, el CD quedarà vàlidament 
constituït si hi són presents, a més a més del president o presidenta i del secretari o secretària o 
les persones que els substitueixin, un terç dels membres. Els acords s’adopten per majoria simple 
dels membres que es trobin presents en el moment de la votació. En supòsits d'empat, el vot del 
director o directora té valor diriment. 
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9. Per adoptar acords sobre la modificació del Reglament, l'aprovació del pressupost i de la 
Memòria i l’elecció del director o directora caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels 
membres del Consell. 

 

ARTICLE 7. EL CONSELL CONSULTIU EXTERN (CCE) 
1. El CCE està format per experts de primer nivell mundial en els camps del tractament i anàlisi de 

dades climàtiques pertanyents a institucions científiques de reconegut prestigi internacional. 
Inicialment l’integren les persones recollides a la disposició addicional. 
2. El CCE aconsella el CD en la definició de la política científica i educativa del C3 i en aquells 

altres aspectes estratègics del C3 que siguin oportuns. 
3. El CCE es reuneix cada dos anys per assessorar sobre la definició dels plans estratègics i el 

seguiment dels assoliments aconseguits. 
 

 ARTICLE 8. COORDINADOR O COORDINADORA D’ENSENYAMENTS (CE) 

1. El CE és un professor o una professora amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del 
CD, s’encarrega d’establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i 
materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la 
qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments i de formular les propostes 
corresponents. 

2. El CE és elegit pel CD a proposta del director o directora per quatre anys amb possibilitat de 
renovació.  

 

ARTICLE 9. GRUP SUPERVISOR DELS ESTUDIANTS DE DOCTORAT (GSED) 

1. El GSED està constituït pel director o directora i els membres doctors del C3 que dirigeixen una 
tesi doctoral. 

2. Aquesta estructura assessora i fa el seguiment dels estudiants de doctorat del C3 durant la 
realització de les tesis doctorals. 

3. El GSED és convocat pel director o directora un mínim de dues vegades a l’any. 

 

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

ARTICLE 10. GESTIÓ ECONÒMICA  

1. Les despeses del C3 han de ser autoritzades pel director o directora.  

2. La gestió econòmica depèn directament del C3 i a l’efecte administratiu es du a terme des del 
Serveis Administratius del campus de les Terres de l’Ebre.  

3. Tots els projectes de recerca o de transferència en què el responsable o investigador principal 
sigui un membre de la URV vinculat al C3 es gestionaran al C3 o a la FURV, si s'escau, i se 
seguiran les normatives establertes en aquest sentit. 

4. La part de cànons de projectes de recerca i transferència corresponent a departaments obtinguts 
pel C3 s’han de distribuir entre els departaments participants en el projecte de manera 
proporcional al nombre d’investigadors de cadascun dels departaments. 

 

ARTICLE 11. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL  

1. Les patents, els models d'utilitat, les creacions intel·lectuals o qualsevol altra mena de dret 
derivat de l'activitat desenvolupada pels membres del C3 vinculats a la URV en l’àmbit del 
canvi climàtic són de titularitat de la URV. En tot cas, aquest fet no ha d'afectar la condició 
d'autors.  

2. En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l'activitat del 
Centre i en la participació en conferències, cursos o congressos en l'àmbit del canvi climàtic, els 
investigadors de la URV han d'identificar la pertinença al C3, al departament al qual pertanyen i 
a la URV, seguint la normativa establerta. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
A l'entrada en vigor d'aquest reglament estan vinculades al C3 les persones següents:  
 
Investigadors propis de la URV  
Dra. Manola Brunet India 
Dr. Enric Aguilar Anfrons 
Dr. Javier Sigró Rodríguez  
 
Investigadors postdoctorals 
Dr. Peter Domonkos 
 
Investigadors en formació  
Sr. Rafael Poza Moreno 
Sr. Joan Ramon Coll Benages 
Sra. Mercè Castellà Sánchez  
 
Personal tècnic de suport  
Sra. Olga Alegria  
Sra. Eloisa Also 
 
Consell Consultiu Extern (CCE) 
Professor Phil Jones, director de la Climatic Research Unit (CRU), School of Enviromental Sciences 

a la University of East Anglia (Norwich, UK) 
Dr. Omar Baddour, cap del World Climate Data and Monitoring Programme (WCDMP) de l’OMM 

(Ginebra, Suïssa) 
Dr. Aryan van Engelen, Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), De Bilt, Holland  
Dr. Malcolm Haylock, Partner Reinsurance Company (PartnerRe), responsable del PartnerRe 

Catastrophe Research Organization (Zuric, Suïssa)  
Dr. Antonio Labajo, Agencia Española de Meteorologia (AEMET), subdirector general i 

responsable del Servicio de Desarrollos Climatológicos (Madrid, Espanya) 
Assessor Extern UE: Dr. Thomas C. Peterson, National Climate Data Center, NOAA/NESDIS 

(Asheville, NC, USA) 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
Un cop aprovada la creació del C3 pel Consell de Govern de la URV, el rector de la URV 

procedirà a nomenar-ne un director o directora en funcions, el qual ha de promoure eleccions per 
constituir el Consell de Direcció del Centre de Recerca i per a l’elecció del director o directora del 
Centre, que s’hauran de celebrar en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’aprovació del 
Centre de Recerca pel Consell de Govern de la URV. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
El Consell de Direcció, en la primera constitució, haurà de ratificar el present Reglament de 

funcionament per majoria simple dels membres del Consell. 
 

DISPOSICIÓ FINAL  
Aquest Reglament entra en vigor el mateix dia que l'aprova el Consell de Govern. 
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