
SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA TERCERA MISSIÓ 

Presentem una anàlisis del que la nostra universitat ha realitzat en relació a la Tercera 

Missió, des de  l’any 2009  fins a desembre 2011; aquesta anàlisi és el  resultat a què 

necessàriament  ens  duia  l’aprovació  pel  Claustre  de  28  de  maig  de  2009  del  Pla 

Estratègic de la 3ª Missió. 

El Pla  Estratègic  estava  guiat per  la  constatació de que  la  nostra universitat,  com  a 

universitat pública de les comarques meridionals de Catalunya, té també una missió en 

el seu entorn territorial relacionada amb  la transferència de coneixements,  l’extensió 

cultural  i  la difusió del coneixement, així com  la dinamització dels actius  individuals  i 

associatius amb potencial per impulsar el progrés a través del coneixement.  

El  Pla  Estratègic  contenia  6  eixos,  16  objectius,  i  49  actuacions  vinculades;  eixos, 

objectius  i  actuacions que  sorgien  de  la  reflexió  del  que  s’estava  duent  a  terme  en 

aquell moment i del que estava previst endegar en breu termini; va ser un dels pioners 

en  el  nostre  entorn  universitari,  i  ha  estat model  d’altres  iniciatives  en  universitats 

properes. Va ser necessari establir uns  indicadors molt concrets, vinculats a cada una 

de  les  actuacions,  per  poder  aplicar  un mètode  rigorós  de mesura,  donat  que  vam 

considerar  que  l’avaluació  de  compliment  requeria  partir  de  valoracions  molt 

concretes. Per aquest motiu vam preparar una proposta d’indicadors (més de 120) que 

vam  presentar  a  la  comissió  redactora  del  Pla  Estratègic;  després  d’un  període  de 

recepció  i  d’assumpció  d’observacions  i  propostes,  vam  concretar  els  indicadors 

(Annex 1). 

Vam iniciar la fase de recollida de dades, considerant que havíem de tenir en compte, 

en la mesura del possible, dades de l’any 2009, de l’any  2010, i de l’any 2011; aquesta 

fase va tenir certa dificultat,  i per aquest motiu ens vàrem proposar demanar a totes 

les unitats  implicades, a  les que agraïm  la  seva col∙laboració,  la  sistematització de  la 

recollida  de  dades.  En  algunes  actuacions  vinculades  vam  experimentar  una  certa 

tensió entre  la realitat  i el redactat de  l’actuació, problema que venia originat pel fet 

que  alguna  de  les  previsions  a  l’any  2009  havia  quedat  desbordada  per  altres 

iniciatives; en qualsevol  cas,  vam acordar que    la nostra  anàlisi havia d’ajustar‐se  al 

redactat originari del Pla estratègic.  

Paral∙lelament  la URV va participar en  la conferència  final del projecte europeu E3M 

European  Indicators  and  Ranking  Methodology  for  University  Third  Mission  per 

conèixer i col∙laborar en les reflexions europees més avançades sobre el tema. 

El  mètode  d’avaluació  adoptat  ens  va  portar  a  referir  totes  les  nostres  dades  de 
caràcter  quantitatiu  a un  horitzó  temporal  i  de màxims;  l’horitzó  temporal  ha  estat 
l’any 2017, en què  la nostra universitat commemorarà el seu 25è aniversari;  l’horitzó 
de caràcter quantitatiu  l’hem proposat sota  la consideració que el marc de  la realitat 



econòmica actual evidentment  condicionarà els  resultats, però que no hauria de  fer 
variar els nostres objectius com universitat.    

El  resultat de  la  nostra  anàlisi  ens  permet  presentar  uns  indicadors  significatius,  en 

relació al nivell d’assoliment de cada un dels eixos, en cada any analitzat,  i un valor 

total de la nostra tasca de tercera missió també en cada any analitzat (annex 2).  

Aportem a més referències relatives al que hem anomenat com a  indicadors  interns, 

relacionant,  per  cada  un  dels  anys,  els  esforços  en  tercera  missió  respecte  a  les 

despeses en relació als totals de  la universitat;   alhora aportem els ratis de  l’impacte 

extern, en el que analitzem  l’impacte econòmic,  l’impacte territorial  i  l’impacte social 

de  la  nostra  universitat,  relacionant  despeses  en  actuacions  de  la  3M  i  PIB  de  la 

província  de  Tarragona  en  cada  un  dels  anys  analitzats,  municipis  totals  amb  els 

municipis  amb  els  quals  tenim  algun  tipus  de  relació,  i  participants  en  els  nostres 

projectes  de  tercera missió  en  relació  a  la  població  amb  potencial  d’interès  per  les 

nostres propostes. 

Necessàriament l’anàlisi no acaba amb aquesta presentació.  A partir d’aquest moment 

s’obren un conjunt de línies de treball que han de tenir en compte el desenvolupament 

de la sistematització de la recollida de la informació (annex 3) i la revisió de les pròpies 

actuacions del Pla, elaborat fa 3 anys en unes circumstàncies i perspectives totalment 

diferents a  les actuals. Aquest fet evidencia que  l’avaluació estratègica és un element 

dinàmic que necessita d’un seguiment continuat.   

El  resultat  actual  és una  anàlisi  àmplia, objectiva  i  rigorosa, naturalment millorable, 

però que ens ha permès donar un primer pas per conèixer, i sobre tot per millorar, el 

compliment  d’una  funció  netament  universitària  i  que  ha  estat  en  l’horitzó  dels 

objectius de  la nostra universitat durant  tots  aquesta XX  anys d’existència  al nostre 

territori. 

María Bargalló Escrivà (Vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària) 

Misericòrdia Carles Lavila (Vicerectora de Transferència i Innovació) 

Encarnació Ricart Martí (Vicerectora de Societat i Relacions Institucionals) 

 

 

Tarragona 24 maig de 2012  



Claustre  24.05.12 

24 de maig de 2012 

Pla estratègic de la Tercera Missió 
Seguiment i indicador sintètic 
 



Claustre  24.05.12 

5 eixos específics+ 1 transversal 

16 objectius 

7 principis 

6 línies estratègiques 

36 actuacions 36+13(N) actuacions associades 

50 accions estratègiques 

El Pla Estratègic de la Tercera Missió 
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2017.
c) Càlcul dels impactes. 

d) Recollida valors 2009 i 2010.

e) Revisió de les accions 
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f) Metodologia de treball per 

l'indicador sintètic
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• Valorar el percentatge d’acompliment de les 50 accions 

estratègiques definides en el PE3M, distingint entre: 

: accions iniciades 

: accions en curs 

: accions acomplertes 

: accions futures 

: accions descartades 

Accions estratègiques 

6. Pla estratègic de la Tercera Missió 
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INICIADES
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