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Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el carnet d’amic o amiga de 
la URV

OBJECTIUS

Dotar d’un carnet de prestació de serveis a l’entorn social que està o ha estat vinculat amb la URV 1. 
(antics alumnes, antic PAS / PDI...)

Agrupar un ampli entorn de persones que volen tenir certa vinculació amb la URV sense ser mem-2. 
bres de la seva comunitat, gaudint d’un conjunt de serveis

Donar resposta, per a la prestació dels serveis associats al Carnet URV,  als membres temporals 3. 
de la URV (alumnes de mobilitat i visitants, alumnes d’activitats de formació continuada de la 
FURV...)

DEFInICIó

Un carnet sense xip, amb foto i dades bàsiques del titular (nom,cognoms, DnI/nIF);•	

Elaborable des de diferents serveis de la URV (FURV, CRAI, I-Center, CAE...) que remeten a una •	
única base de dades en línia;

Que ofereixi un conjunt de serveis universitaris bàsics  adequats a aquesta missió;•	

Que mantingui lligams de fidelització (pertinença) del seu titular amb la URV (línia d’imatge),•	

Gratuït per als col·lectius més propers i amb una política de preus per a la resta (sense xip no es •	
possible establir diferents serveis);

Caldrà fer un Reglament del Carnet d’Amic i Amiga on es reguli l’alta i la baixa del servei i les •	
condicions d’ús.

COl·lECTIUS BEnEFICIARIS DEl CARnET

(A) 

PERSOnES QUE HAn FORMAT PART DE lA COMUnITAT UnIVERSITÀRIA URV  (antics alum-1. 
nes oficials de la URV incloent els antics alumnes dels postgraus i màsters de la FURV, els antics 
membres del PDI i del PAS);

PERSOnES QUE COl·lABOREn VOlUnTÀRIAMEnT AMB lA URV sense formar part de la Comu-2. 
nitat Universitària (Col·laboradors amb pràctiques docents o en activitats d’extensió universitària);

(B) 

conformat per la resta de persones que són usuàries de serveis o activitats universitàries diverses 1. 
(Universitat d’Estiu, Antenes del Coneixement, Aules de la Gent Gran, activitats d’extensió cultural, 
formació continuada, Servei lingüístic...).

Qualsevol persona que desitgi obtenir la condició d’amic URV2. 

PROPOSTA

Col·leCtiu A – CArnet GrAtuït 

Antics alumnes (cal decidir durada de la gratuïtat)1. 

Antic PAS laboral/Funcionari2. 

Antic PDI laboral/Funcionari3. 

Col·laboradors voluntaris amb la URV (Tutors pràctiques, extensió cultural....) a proposta del cap de 4. 
la unitat responsable i aprovat per la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària.

i Com A CArnet provisionAl:

Estudiants de mobilitat1. 

Estudiants visitants2. 

Estudiants FURV3. 
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Col·leCtiu B – CArnet (preu de Cost mínim 15 €)

Alumnes Formació Continuada1. 

Alumnes Servei lingüístic2. 

Alumnes Aules Gent Gran3. 

Alumnes Universitat d’Estiu4. 

Entorn territorial (usuaris antenes )5. 

...OBERT6. 

SERVEIS

Comunicació Corporativa1. 

Adreça electrònica Corporativa2. 

CRAI:3. 

Accés al CRAI•	

Informació general i especialitzada•	

Consulta del catàleg i del fons de la biblioteca•	

Préstec interbibliotecari•	

Préstec de 2 documents de tipologia A durant una setmana•	

Accés a l’aula d’informàtica•	

Servei de reprografia•	

Invitació a les activitats culturals URV 4. 

Participació en grups culturals URV: Coral, Orfeó, Teatre, ...5. 

Senderisme (Cupo reservat per a la Comunitat Universitària)6. 

Descomptes en matricula Universitat d’Estiu7. 

Accés a la Borsa d’Habitatge8. 

Accés a la Borsa de Treball (Usuari)9. 

Accés a la matricula al Servei d’Esports10. 

Descomptes en matricula dels cursos del Servei lingüístic11. 

Descomptes en matricula dels cursos FURV12. 

Descomptes en matricula dels cursos de l’ICE13. 

Descomptes en matricula dels cursos i activitats de lliure Elecció, Congressos, Jornades,... 14. 

Descomptes en Botiga URV15. 

Accés a avantatges dels convenis amb proveïdors16. 

REGlAMEnT

Art. 1. Definició. El carnet d’amic o amiga de la URV és...

Art. 2. Titulars.1. Poden ser titulars del Carnet amb caràcter gratuït a), b), c), (clàusula oberta per a aque-
lles persones que per raó de la seva vinculació i col·laboració amb la URV siguin autoritzades per la 
CECU); 2. Poden ser titulars, previ abonament del preu establert anualment per la CECU...(la resta)

Art. 3. Drets de l’Usuari: a gaudir de la relació de serveis que aprovi la CECU

Art. 4. Deures de l’Usuari.- Respectar les instal·lacions, fer un ús no abusiu del serveis,...

Art. 5. Requisits per formalitzar l’ Alta

Art. 6. Seran causes d’exclusió, suspensió o baixa.... mitjançant resolució del rector a proposta de la 
CECU.
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DEFInICIó DE TASQUES

Tasca Responsable
Previsió de 

despesa
Previsió d’execució

Definició de la tipologia definitiva 
d’usuaris, serveis a oferir i política 
de preus

Comissió d’Estudiants i 
Comunitat Universitària

Març/Abril 2010

Definició de la línia d’imatge 
del projecte, de la campanya de 
publicitat, i de la informació en la 
plana web institucional

Gabinet de 
Comunicació

6.000 € Maig 2010

Determinació i adequació del 
Servei que assumirà la gestió 
centralitzada del Carnet

Gerència Abril 2010

Configuració de la base de dades, 
dels aplicatius per fer-la operativa 
des de diferents portals i adequació 
dels aparells tècnics necessaris

Servei de Recursos 
Informàtics i TIC

120.000 € Gener 2011

Definició dels circuits interns de 
funcionament i implementació

Gerència Gener 2011


