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S’aprova el Pla de Formació per a càrrecs acadèmics de la URV.

IntROdUccIó 

La Universitat Rovira i Virgili (URV) avança amb l’objectiu de consolidar el model 
d’universitat pública i de qualitat, amb una estratègia definida, que li permet as-
solir quotes de reconeixement cada cop més importants i, alhora, adequar-se als 
canvis als quals està sotmès el nostre sistema educatiu i de recerca i, per exten-
sió, la societat en general. Aquest canvis no són únicament polítics o econòmics, 
sinó que també són socials, tecnològics, legislatius... I davant dels canvis només 
prosperen aquelles organitzacions en les quals els seus components estan alineats 
amb uns propòsits comuns a través d’una estratègia organitzacional compartida.
La direcció de la universitat recau en els càrrecs acadèmics, els quals compten 
amb el suport d’una estructura de gestió professional que aporta els seus conei-
xements específics i la seva experiència al govern de la universitat. tanmateix, 
aquests càrrecs acadèmics, especialistes en els respectius àmbits de coneixement 
científic, sovint no han tingut accés al coneixement de les eines pròpies d’un perfil 
directiu, les quals en aquests moments esdevenen imprescindibles per desenvolu-
par tots els recursos i capacitats de les universitats.
L’objectiu d’aquest pla de formació és, doncs, posar a disposició dels càrrecs aca-
dèmics de la URV un conjunt d’activitats de formació, reflexió i informació sobre 
els aspectes més importants de la direcció estratègica a les universitats i la seva 
plasmació concreta a la URV.
El Pla comprèn una part comuna a tots els càrrecs acadèmics, que s’anomena for-
mació directiva bàsica, i una part específica per a cada càrrec en concret, en funció 
de les competències que se li assignen.
Es proposa una metodologia àgil i participativa, que combina les aportacions dels 
especialistes en cada matèria amb el treball i la reflexió individual i compartida. 
Per aquest motiu, les sessions presencials s’alternen amb períodes d’anàlisi i apli-
cació de la teoria en el dia a dia de cada participant.
Se’n programa una edició anual, entre mitjans de gener i finals de febrer, ja que 
es preveu que aquest pot ser el millor període per a la participació de les persones 
interessades.
cal també remarcar que el Pla se sustenta en un sistema d’informació i de contin-
guts que romandrà, un cop finalitzada l’edició, a disposició de tots els participants 
i d’aquelles persones que accedeixin a un càrrec acadèmic i estiguin pendents de 
la celebració de l’edició següent, per tal que els sigui d’utilitat en la seva gestió 
diària.
Finalment, aquest no és un pla de formació tancat, sinó que s’ha d’anar comple-
tant i actualitzant constantment amb les activitats formatives i de reflexió que la 
gestió universitària demani als seus directius.

1. càRREcS AcAdèmIcS dEStInAtARIS dE LA FORmAcIó

Els destinataris d’aquest pla de formació són les persones que ocupen càrrecs 
acadèmics a la URV: 

Vicerectors• 
Secretari/ària general• 
directors de campus• 
directors de departament• 
Secretaris de departament• 
degans i directors de centre• 
Vicedegans i subdirectors de centre• 
Sotsdirectors de campus• 
Secretaris de centre• 
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Responsables d’ensenyament• 
directors d’institut• 
Secretaris/ d’institut• 
directors de campus• 
Subdirectors de campus• 
Altres càrrecs: director/a de l’Escola de doctorat, directors de centres • 
de recerca, directors de càtedres, delegats del rector, altres càrrecs 
nomenats pel rector, etc.

2. AnàLISI dE LES FUncIOnS dELS càRREcS AcAdèmIcS dE LA URV

2.1 Funcions dels càrrecs 

Les funcions dels càrrecs acadèmics de la URV estan definides, en el cas dels 
càrrecs estatutaris, a l’Estatut de la URV. A continuació es transcriuen aquestes 
funcions. Quant a la resta de càrrecs, s’estudiaran en cada cas les funcions pròpies 
de cadascun d’ells.

Vicerector/a
Els vicerectors dirigeixen i coordinen les activitats d’àmbits determinats i exercei-
xen aquelles atribucions que el rector o rectora els delegui.

Secretari/ària general
correspon al secretari o secretària general:
a) Ocupar-se i tenir cura de la protecció, la custòdia i l’expedició dels documents i 
les certificacions de les actes i dels acords del claustre, del consell de Govern, de 
la Junta consultiva i de la Junta Electoral de la Universitat.
b) Exercir la funció de secretari o secretària del claustre, del consell de Govern, 
de la Junta consultiva i de la Junta Electoral de la Universitat.
c) Garantir la publicitat dels acords dels òrgans de govern de la Universitat.
d) mantenir un registre únic dels convenis celebrats per la Universitat.
e) Elaborar la memòria anual de la Universitat.
f) totes les altres funcions que li atribueixin la normativa vigent, aquest Estatut
i les normes que els desenvolupin o que li encomanin el rector o rectora i el consell 
de Govern.

Director/a de departament
correspon al director o directora del departament:
a) Representar el departament.
b) coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres 
del departament.
c) Assignar als professors adscrits al departament la docència, atribuïda pels cen-
tres corresponents a matèries pròpies de l’àrea o àrees de coneixement del de-
partament.
d) convocar i presidir el consell de departament, i executar i fer complir els seus 
acords.
e) dirigir la gestió administrativa i pressupostària del departament, i informar-ne 
periòdicament el consell de departament.
f) Exercir la direcció funcional dels membres del col·lectiu docent i investigador 
en el marc del pacte de dedicació i del personal d’administració i serveis adscrit al 
departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter cien-
tífic, tècnic o artístic, d’acord amb el que preveu aquest Estatut.
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h) totes les altres funcions que li atribueixin aquest Estatut i aquelles altres re-
latives al departament que ni aquest Estatut ni el reglament de departament no 
atribueixin al consell de departament.

Secretari/ària de departament
El secretari o secretària s’encarrega de custodiar les actes de les sessions del con-
sell de departament i d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin pres.

Degà/ana
correspon al degà o degana o al director o directora:
a) Representar el centre.
b) dirigir i coordinar les funcions i les activitats del centre.
c) dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària del centre, i mante-
nir-ne informada periòdicament la junta de centre.
d) convocar i presidir la junta de centre, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicede-
gana o el subdirector o subdirectora, del secretari o secretària i dels responsables 
d’ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet 
adscrit al centre.
f) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit al cen-
tre.
g) totes les altres funcions que li atribueixi aquest Estatut i aquelles altres rela-
tives al centre que ni aquest Estatut ni el reglament de centre no atribueixin a la 
junta de centre.

Vicedegà/ana
El vicedegà o vicedegana o el subdirector o subdirectora exerceix les altres funci-
ons que el degà o degana o el director o directora li encomani.

Secretari/ària de centre
El secretari o secretària del centre s’encarrega de la redacció i custòdia de les ac-
tes de la junta de centre, de l’expedició dels certificats dels acords adoptats i de 
les certificacions necessàries en la gestió administrativa del centre.

Responsable d’ensenyament
El responsable d’ensenyament és un professor permanent amb dedicació a temps 
complet que, sota la direcció del degà o degana o director o directora del centre 
on l’ensenyament estigui adscrit, s’encarrega de la programació acadèmica, de la 
coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més 
ensenyaments afins, del seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests 
ensenyaments, i de la formulació de les propostes corresponents.

Director/a d’institut
correspon al director o directora d’institut universitari de recerca:
a) Representar l’institut.
b) Promoure i coordinar les activitats investigadores i docents de l’institut.
c) convocar i presidir el consell d’institut, executar i fer complir els seus acords.
d) dirigir la gestió administrativa i pressupostària de l’institut, i mantenir-ne infor-
mat periòdicament el consell d’institut.
e) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a l’ins-
titut.
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f) Autoritzar els membres del col·lectiu docent i investigador adscrits o vinculats a 
formalitzar contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, 
d’acord amb el que preveu aquest Estatut.
g) totes les altres funcions que li atribueixi aquest Estatut i aquelles altres relati-
ves a l’institut que ni aquest Estatut ni el reglament de l’institut no atribueixin al 
consell d’institut.

Secretari/ària d’institut
El secretari o secretària d’institut s’encarrega de la redacció i custòdia de les ac-
tes de les sessions del consell d’institut, de l’expedició dels certificats dels acords 
adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa de l’insti-
tut.

2.2 Anàlisi de les Funcions dels càrrecs AcAdèmics A lA urV

A partir de l’anàlisi de l’apartat anterior, el quadre següent resumeix les funcions 
pròpies de cada càrrec acadèmic.

Càrrec    Funció     
Vicerector/a    dirigir 
director/a de campus  coordinar      
     Representar
     <convocar i presidir>

Secretari/ària general  custodiar documents
     certificar
     Redactar actes
     donar publicitat als acords    
     Elaborar memòries
     Representar
     <dirigir>
     <coordinar>
     <convocar i presidir>

director/a de departament  Representar 
director/a d’institut   coordinar 
     <Assignar>
     convocar i presidir 
     dirigir la gestió administrativa
     dirigir la gestió pressupostària
     Exercir la direcció de persones
     <Autoritzar>

degà/ana i director/a de centre Representar
     dirigir la gestió acadèmica
     dirigir la gestió administrativa
     dirigir la gestió pressupostària
     coordinar 
     convocar i presidir 



5 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

     Proposar nomenaments i cessaments
     Exercir la direcció de persones

Secretari/ària de departament Redactar actes 
Secretari/ària de centre  custodiar actes 
Secretari/ària d’institut  certificar 

Responsable d’ensenyament <Programar>
coordinar persones
     coordinar recursos
     Fer el seguiment de la qualitat i plans de millora

Altres càrrecs    Funcions específiques del càrrec
(nota: <....>:funcions no relacionades a l’Estatut, però que són pròpies del càrrec)

3. dEFInIcIó dE mòdULS FORmAtIUS SEGOnS àmbItS FUncIOnALS

La formació per als càrrecs acadèmics té dos àmbits fonamentals: la formació bà-
sica per a qualsevol càrrec (formació directiva bàsica) i la formació específica per 
a cadascun d’ells, relacionada amb les funcions específiques que li corresponen.

3.1 FormAció directiVA bàsicA

La formació directiva bàsica s’agrupa en tres mòduls, segons les funcions que s’hi 
agrupen:

direcció estratègica i entorn• 
Persones/Equips/Organització• 
Instruments• 

3.2 FormAció especíFicA

de l’anàlisi de les funcions relacionades en el punt 3 es desprèn que aquestes es 
poden agrupar en subàmbits:

coordinació d’activitats• 
direcció de persones• 
direcció de processos (administratius, econòmics, acadèmics...)• 
Representació• 
certificació• 
Gestió de la qualitat• 

La relació entre els càrrecs i les seves funcions agrupades en els subàmbits suara 
esmentats s’indica en la taula següent:

Càrrec Coordinació Direcció de 
persones

Direcció de 
processos Representació Certificació Gestió de la 

qualitat

Vicerector/a
director/a de 
campus

coordina dirigeix -Representa
-convoca i 
 presideix

Secretari/ària 
general

coordina dirigeix - Representa
- convoca i 
  presideix

-custodia
-certifica
-dóna publicitat
-Redacta actes 

-Elabora la 
 memòria

director/a de
departament o
d’institut

coordina dirigeix dirigeix -Representa
-convoca i 
 presideix 
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Càrrec Coordinació Direcció de 
persones

Direcció de 
processos Representació Certificació Gestió de la 

qualitat

degà/ana o
director/a de
centre

coordina -dirigeix
 funcions
-Proposa
 nomena-
 ments

dirigeix -Representa
-convoca i 
 presideix 

Secretari/ària 
departament/ 
centre/institut

-Redacta actes 
-custodia actes 
-certifica 

Responsable 
ensenyament

coordina Programa Seguiment 
de la qualitat 
i dels plans 
de millora

Altres càrrecs Segons les funcions específiques de cada càrrec

5. PROPOStA d’ActIVItAtS

5.1 FormAció directiVA bàsicA (per A tots els càrrecs)

a) mòdul: direcció estratègica i entorn
direcció estratègica• 
Entorn de la URV• 
comunicació i gestió de marca• 
Internacionalització• 
Responsabilitat social• 
ètica pública• 
Planificació, objectius, indicadors, avaluació i rendició de comptes• 
Sistemes de qualitat• 
Anàlisi de problemes i presa de decisions• 
creativitat i innovació• 
Administració electrònica• 
Sistema universitari de catalunya (SUc)• 
Finançament de la URV• 
Càrrecs de la URV: funcions•	

b) mòdul: Persones/Equips/Organització
cultura organitzacional• 
Gestió de conflictes i negociació• 
Gestió eficaç del temps• 

c) mòdul: Instruments
Sistemes d’informació (SÍnIA)• 
disseny i millora de processos• 
conducció de reunions• 
Procediment administratiu i gestió de documents electrònics• 
Gestió universitària• 
Legislació universitària (repositori)• 
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5.2 FormAció especíFicA (en Funció del càrrec)

Càrrec Coordinació Direcció 
de persones

Direcció de 
processos Representació Certificació Gestió de 

qualitat
Vicerector/a 
director/a de 
campus

coordina dirigeix -Representa
-convoca i 
 presideix

Formació -treball en
 Equip
-comunicació
 interpersonal
-Habilitats
 directives
 (lideratge,
 coaching,
 motivació i 
automotivació, 
avaluació de 
l’acompliment)

-Quadre de 
comandament 
integral 
-direcció de 
projectes

-Protocol i
 representació
- Gestió d’òrgans 
col·legiats

Secretari/
ària general

coordina dirigeix -Representa
-convoca i 
 presideix

-custodia
-certifica
-dóna
 Publicitat
-Redacta
 actes

-Elabora la
 memòria

Formació -treball en
 Equip
-comunicació
 interpersonal
-Habilitats
 directives
 (lideratge,
 coaching,
 motivació i 
automotivació, 
avaluació de 
l’acompliment)

-Quadre de 
comandament 
integral 
-direcció de 
projectes

-Protocol i
 representació
- Gestió d’òrgans 
col·legiats 

-Procediment
 administratiu
 i gestió de
 documents
 electrònics
- Elaboració 
de documents 
administratius

Planificació, 
objectius, 
indicadors i 
avaluació

director/a depar-
tament/institut
degà/ana i
director/a centre

coordina dirigeix dirigeix -Representa
-convoca i 
 presideix 

Formació -direcció de
 persones i
 d’equips
-treball en
 equip
-comunicació
interpersonal
-Habilitats
 directives
 (lideratge,
 coaching,
 motivació i 
automotivació, 
avaluació de 
l’acompliment)
-Prevenció de 
riscos laborals

-Quadre de 
comandament 
integral 
-direcció de 
projectes
-Gestió econò-
mica, compta-
bilitat pública, 
gestió de sub-
vencions
-contractació 
administrativa

-Protocol i repre-
sentació
- Gestió d’òrgans 
col·legiats

Secretari/
ària de
departament/
centre/
 institut

-Redacta
 actes 
-custodia 
-certifica

Formació -Procediment
 administratiu
 i gestió de
 documents
 electrònics
-Elaboració 
de documents 
administratius

Responsable 
ensenyament

coordina Programa Seguiment de 
la qualitat i 
dels plans de 
millora
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Càrrec Coordinació Direcció 
de persones

Direcció de 
processos Representació Certificació Gestió de 

qualitat
Formació -direcció de

 persones i
 d’equips
-treball en
 equip
-comunicació
interpersonal

- Programació 
acadèmica i 
gestió de plans 
d’estudis

-Sistemes de 
qualitat
-Planificació, 
objectius, 
indicadors i 
avaluació

Altres càrrecs Segons les funcions específiques de cada càrrec

6. cARActERÍStIQUES dE LES ActIVItAtS dE FORmAcIó

6.1 metodologiA

Les activitats formatives són semipresencials, combinant sessions presencials i 
treball en línia. Les sessions presencials inclouen docència teòrica, plantejament, 
resolució i presentació de casos pràctics, dinàmiques de grups, etc. La metodolo-
gia pròpia de cada activitat serà la que proposi el formador corresponent.

6.2 progrAmAció

Aquest pla de formació té una edició anual, durant la qual les activitats formatives 
es concentren en un període aproximat de sis setmanes, entre mitjans de gener i 
finals de febrer.
Les sessions presencials tenen una durada de tres hores i entre una i altra sessió 
hi ha un període de temps determinat –una o dues setmanes- que el participant 
pot utilitzar per desenvolupar les activitats de formació en línia proposades pels 
formadors.
cada edició del pla té dues parts:
a) Part comuna, en la qual es desenvolupen les activitats de formació directiva 
bàsica (per a tots els càrrecs).
b) Part específica, en la qual es desenvolupen les activitats de formació específica 
(en funció del càrrec). En la part específica poden participar alhora tots els càrrecs 
que comparteixen funcions.
La distribució de les activitats durant aquest període és la següent:

←................Part comuna................→ + ←..............Part específica..............→
  <Sessió>2 set. <Sessió>2 set. <Sessió> 1 set. <Sessió>1 set. <Sessió>
 3h.  3h.  3h.   3h.  3h.
←........................................ Entre 15/01 i 28/02 .....................................→

La durada de cadascun dels mòduls en els qual s’agrupen les activitats proposades 
és la següent:

Formació directiva bàsica:
mòdul: direcció estratègica i entorn    4,5 hores
mòdul: Persones/Equips/Organització    1,5 hores  
mòdul: Instruments i aplicació a la URV    1,5 hores
Resolució de casos       1,5 hores

Formació	específica:
distribució en funció de les activitats específiques  6 hores
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6.3 impArtició de les ActiVitAts FormAtiVes

Les activitats formatives seran impartides per formadors externs o interns, en fun-
ció del seu contingut i especificitat i atenent les disponibilitats pressupostàries.

6.4 suport documentAl

La gestió documental de la formació té diferents fases:
a) durant el període d’inscripció a l’activitat formativa, les persones interessades 
tindran a la seva disposició una breu informació sobre el contingut de l’activitat, la 
forma, el calendari, els formadors, el lloc i l’horari d’impartició, etc.
b) durant la vigència de l’activitat, els assistents tindran a la seva disposició un 
espai de treball en línia i un fòrum de compartició d’experiències i reflexions sobre 
el contingut de l’activitat. Aquest fòrum romandrà obert més enllà de la vigència 
de l’activitat, amb l’objectiu que segueixi sent un espai de reflexió conjunt per a 
totes les persones que exerceixin càrrecs similars.
c) La documentació pròpia de cada activitat estarà a disposició dels assistents, 
tant durant la vigència de l’activitat com un cop finalitzada aquesta, amb l’objec-
tiu que aquesta documentació serveixi de suport per als futurs càrrecs acadèmics 
mentre no participin en l’edició següent del pla.
d) S’habilitarà un repositori de legislació universitària a disposició dels càrrecs 
acadèmics de la URV, el qual s’anirà actualitzant a mesura que es publiqui nova 
legislació i al qual es podrà accedir en qualsevol moment.
L’entorn en què es desenvoluparà aquest pla de formació i en què es dipositarà 
tota la documentació que hi faci referència és el moodle de la URV. 

6.5 eFectes AcAdèmics

La participació en aquest pla de formació tindrà el mateix reconeixement que s’es-
tableix per a la participació en activitats formatives del PROFId de la URV.

6.6 AcreditAció

Les persones que participin en totes les activitats del pla de formació rebran l’acre-
ditació corresponent; les persones que participin només en algunes de les activi-
tats rebran un certificat d’assistència.

7. GEStIó dEL PLA

La gestió d’aquest pla de formació serà competència de l’Institut de ciències de 
l’Educació.


