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Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s’aprova la 
modificació del programa de càtedres d’Excel·lència

Programa de càtedres d’excel·lència de la Universitat Rovira i Virgili

Antecedents

En la sessió del Consell de Govern de 22 de desembre de 2009 es va aprovar el 
Programa de càtedres d’excel·lència, la convocatòria del qual està oberta durant tot 
l’any. Es tracta d’ampliar i fer visibles les dinàmiques ja existents als departaments 
de convidar professorat de prestigi internacional per fer docència i/o recerca.

Aquesta política s’emmarca en la línia del Pla estratègic d’internacionalització i 
del Contracte programa de la Universitat Rovira i Virgili (URV) amb la Generalitat. 
També està alineat amb els objectius del Campus d’Excel·lència Internacional Ca-
talunya Sud (CEICS).

El programa compta amb una partida pròpia al pressupost de la URV. Durant l’any 
2011 es va signar un conveni de col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, de forma 
que el programa disposa d’un suport econòmic addicional.

Anàlisi 2010-11

Durant els anys 2010 i 2011 un total de sis investigadors de reconegut prestigi 
s’han acollit a aquest programa. En la taula es detallen la institució d’origen i el 
departament d’acollida en cada cas, així com la durada i l’import econòmic.

Investigador/a Centre d’origen Departament acollida Mesos 
estada

Import 
total (€)

V. Petrov MBI Berlin, GE Química Fïscia i Inorgànica 1 2500

I.E. Grossmann Carnegie Mellon 
Univ, USA

Enginyeria Química 1 6000

J. Deen Mc Master, CA Eng. Elect. Elect. i Autom. 2 12000

A. Chesterman Univ Helsinki, FI Estudis Anglesos Alemanys 1 6000

H. Klein Standford Univ, USA Història i Història de l’Art 1 6000

H. Scullion Nat. Univ. Ireland, IR Gestió d’Empreses 1 9000

41500

Després de dos anys de funcionament es valora de forma positiva la qualitat dels 
investigadors que han visitat la URV, la diversitat de departaments d’acollida, la 
visibilitat internacional i el reconeixement  extern (CEICS, Fundació “la CaixaE). 
En canvi, hi ha aspectes que no s’han assolit, com ara la durada màxima de tres 
mesos per estada.

Davant d’aquesta situació, i amb l’aportació econòmica addicional que s’ha rebut 
l’any 2011, es proposa la següent:

Modificació del Programa de càtedres d’excel·lència de la URV per a l’any 2012

S’estableixen dues modalitats, en funció de la durada total de l’estada.

- Modalitat A: per estades d’entre un i tres mesos

- Modalitat B: per estades inferiors a un mes

Els candidats han de ser investigadors de reconegut prestigi internacional, equiva-
lent al d’un honoris causa o d’un professor distingit de la URV.
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El pressupost del programa per a l’any 2012 és de 72.000 €, disponibles a la par-
tida 7100131. S’ha de repartir al 50% entre les dues modalitats. Si es preveu que, 
en finalitzar l’any, en una de les modalitats hi haurà romanents, es pot augmentar 
la dotació de l’altra modalitat després de l’autorització de la Comissió de Recursos 
Humans delegada del Consell de Govern i fins a esgotar la partida pressupostària. 
Totes les despeses han de ser imputables a l’any 2012.

Per a les sol·licituds de la modalitat A, s’ha de comptabilitzar la durada total de 
l’estada. Pot fer-se de forma contínua o distribuïda al llarg de l’any 2012. S’han 
de prioritzar les sol·licituds dels departaments que no s’hagin beneficiat abans del 
programa. L’aportació màxima de la URV per una estada és de 3.000 € al mes i 
per un màxim de tres mesos, en funció de la sol·licitud. Aquesta quantitat ha de 
ser complementada pel departament sol·licitant si l’import econòmic és superior. 
L’aprovació de les propostes s’ha de fer en sessió de Consell de Govern, per rigorós 
ordre de recepció i fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària.

Per a la modalitat B, es prioritzen les sol·licituds dels departaments que no s’ha-
gin beneficiat del programa ni en anys anteriors ni l’any 2012 per la modalitat A. 
L’aportació URV representa fins al 50% del cost de l’estada. És de 500 € en con-
cepte de fix i una variable en funció de la durada, a raó de 80 €/dia, amb un màxim 
de 2.500 €. L’aprovació de les propostes s’ha de fer en sessió de la Comissió de 
Recursos Humans, delegada de Consell de Govern, per rigorós ordre de recepció i 
fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària.

Les tasques que l’investigador/a ha de realitzar durant l’estada figuren al pla de 
treball contingut a la sol·licitud del departament. Cal que hi hagi almenys una tasca 
oberta a tota la comunitat CEICS, així com la planificació d’accions per a la visi-
bilitat d’aquesta presència a la nostra universitat (entrevistes, conferències divul-
gatives, etc.). Se l’ha de considerar “amic/amiga URV” i se li ha de donar un petit 
obsequi recordatori de la seva estada.

Correspon a la Comissió Recursos Humans delegada del Consell de Govern la inter-
pretació i supervisió de l’aplicació d’aquest programa.

Aquest programa, que entra en vigor l’endemà que sigui aprovat pel Consell de Go-
vern, deixa sense efectes el que va ser aprovat en data 22 de desembre de 2009.


