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D’acord amb el que assenyala l’Estatut de la URV, quant a la presentació d’un 
informe anual de gestió perquè el Claustre, màxim òrgan de representació de la 
comunitat universitària, tingui un instrument per poder seguir l’acció de govern, la 
situació de la Universitat i la seva orientació política, es presenta aquest informe, 
que recull i contextualitza l’actuació duta a terme en aquest darrer any. L’informe 
anual, esdevé, així, un instrument de transparència i rendició de comptes de l’acció 
de govern. 

Aquest informe s’estructura en diverses parts. En aquesta mateixa introducció es 
presenta el context polític en què es troba la Universitat i es fa una anàlisi global de 
l’acció de govern duta a terme segons el programa electoral. I d’acord amb 
l’estructura iniciada l’any passat, s’organitza en cinc punts i un annex. A fi de donar 
el màxim de dades quantitatives referents tant a l’acció de govern com a l’evolució 
de la Universitat en tots els àmbits i amb l’objectiu de facilitar la consulta 
d’aquestes dades i alhora la lectura del document, aquestes s’han situat en un 
annex que incorpora vint-i-cinc fitxes que complementen els cinc punts de 
l’informe. 

Pel que fa als cinc apartats, en primer lloc figura el posicionament de la Universitat, 
tant en el marc del sistema universitari català, com l’espanyol i l’europeu i el 
mundial, si escau. En segon lloc es troba l’espai centrat en la formació amb cinc 
punts (pregrau, postgrau, doctorat, formació permanent i comunitat universitària). 
En tercer terme, tot el que fa referència a R+D+I, amb un subpunt específic per a 
la recerca i un segon, per a la transferència i innovació. En quart lloc se situa el 
punt dedicat a territori, societat i internacionalització, amb dos subpunts més, un 
dedicat al que s’anomena tercera missió de la Universitat, és a dir, territori i 
societat, i un segon, dedicat a la internacionalització. El cinquè i darrer punt és el 
dedicat a l’organització i els recursos. 

Context polític 

Després del període central de l’any 2006, en el qual es va donar una àmplia 
mobilitat de les responsabilitats d’universitats i recerca en l’àmbit polític català, tant 
pel que fa a les persones com a l’estructura del Govern, des del novembre del 2006 
s’ha mantingut estable. Les responsabilitats d’universitats i recerca recaigueren, 
des d’aquell moment, juntament amb les d’indústria, comerç i turisme, en un 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa el titular del qual és el conseller 
Josep Huguet i amb un Comissionat d’Universitats i Recerca encapçalat per Blanca 
Palmada. Aquesta estabilitat de les persones no ha estat tan alta, però, pel que fa a 
altres càrrecs del Govern. En aquest sentit, fa tot just un any, prenia possessió el 
Dr. Joan Majó com nou director general d’Universitats, i el mes passat 
s’incorporaven el senyor Jordi Cortina com a director general de Planificació, en 
substitució de la Sra. Carme López, i el Dr. Xavier de la Heras, com a secretari 
general del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució de la Sra. Maria 
Àngels Cabasés. 

En aquest període s’han desbloquejat alguns dels projectes principals, si bé amb 
menys rapidesa de la que es preveia. Possiblement, el més destacat hagi estat 
l’aprovació d’un nou Pla d’Inversions Universitàries (PIU), que abasta el període 
2007-13, amb una inversió global de 635 milions d’euros, dels quals 77 milions 
aniran destinats a la Universitat Rovira i Virgili. El PIU incorpora com a novetat que, 
d’una banda, s’allarga un any més del que estava inicialment previst i, d’altra 
banda, la participació per primera vegada de l’Institut Català de Finances per fer 
front a les inversions d’obra.  
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Altres projectes, però, encara estan pendents de concretar-se, tant pel que fa al 
sistema universitari, en general, com de la URV, en particular. Tanmateix, s’ha 
avançat en les línies de docència, recerca i transferència, principalment amb el 
recent acord de creació, per part del Govern de la Generalitat, de l’Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya i la constitució del Centre Tecnològic en Nutrició i 
Salut. 

En aquest darrer any també s’han posat en funcionament les comissions per 
redactar el Pacte nacional per a la recerca i la innovació (PNRI), que té previst 
finalitzar l’elaboració en els propers mesos. Aquest Pacte s’emmarca en la voluntat 
política de situar la recerca i la innovació com a eixos prioritaris de l’acció del 
Govern de Catalunya. El PNRI està codirigit pel Dr. Lluís Arola i el Sr. Ramon Ollé. 

Pel que fa a la responsabilitat política del Govern de l’Estat, atesa la composició del 
nou Govern fruit de les eleccions del mes de març, hi hagut tant canvi de 
responsables com d’estructures en l’àmbit d’universitats i recerca. Així, s’ha creat 
un nou ministeri que agrupa, de forma exclusiva, totes les competències en 
universitat, recerca i innovació del Govern de l’Estat. El nou Ministeri de Ciència i 
Innovació està encapçalat per la Dra. Cristina Garmendia i com a secretaris d’Estat 
han estat nomenats en Universitats, el Dr. Màrius Rubiralta, fins al moment rector 
de la Universitat de Barcelona, i en Investigació, el Dr. Carlos Martínez, fins al 
moment president del CSIC. Tenint en compte, doncs, tant la recent creació del 
Ministeri com els nomenaments dels càrrecs, es desconeix encara quina és la línia 
política principal que té previst encapçalar. 

En el període anterior a la formació del nou Govern, cal destacar l’impuls que des 
del Ministeri d’Educació i Ciència es donà als projectes de recerca i de transferència, 
principalment mitjançant diverses convocatòries competitives emmarcades en el 
programa Ingenio 2010. 

Pel que fa a la Unió Europea, també cal assenyalar la posada en funcionament del 
VII Programa marc d’investigació i la creació del Consell Europeu de la Recerca, 
reflex també de la voluntat política per fer de la recerca i la innovació els elements 
centrals de la construcció de la societat i l’economia més basada en el coneixement. 

Programa de govern 

Prenent com a referència el programa que es va presentar ara fa dos anys, des de 
l’equip de govern es pot fer una anàlisi sobre el grau d’acompliment. A l’equador 
del mandat, aproximadament el 60% de les actuacions previstes han estat 
realitzades i de la resta, la gran majoria ja s’han iniciat, fet que permet preveure 
que la continuïtat de les actuacions, en tots els àmbits previstos, ha de dur, en els 
propers mesos, a assolir-ne l’acompliment. 

Cal assenyalar que algunes accions que l’equip rectoral encapçala no estaven 
previstes inicialment, bé perquè no es van destacar, bé perquè decisions externes 
provoquen que s’hagin de posar en marxa nous processos. A més, n’hi ha de 
previstes de les quals encara no es pot avaluar l’èxit de l’acompliment, perquè 
estan sotmeses a decisions externes pendents d’acordar. 

Fent una síntesi del programa dut a terme en el darrer any que es descriu en 
aquest informe, a grans trets se’n poden destacar els punts següents: 

Pel que fa a l’àmbit dels ensenyaments, després de la notable consolidació, ja en el 
segon any, dels nous màsters oficials, s’ha iniciat la programació dels nous títols de 
grau adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES), que consta de tres 
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fases. Després de tots els procediments necessaris, la primera ha estat rebre el 
vistiplau per iniciar el curs acadèmic vinent els graus d’Història i Història de l’Art. 
S’ha començat també la segona fase per adaptar a estudis de grau la gran majoria 
de les titulacions actuals de la URV per tal que comencin el curs 2009-10. 
Finalment, el curs acadèmic 2010-11 està previst que s’iniciïn les noves titulacions 
que es puguin plantejar. 

D’acord amb l’objectiu que aquesta reforma situï l’estudiant en el centre del model 
d’aprenentatge, s’ha elaborat també el disseny de les pràctiques externes i del 
treball de fi de grau i s’ha implantat el Pla d’Acció Tutorial a la URV. També amb 
l’objectiu de millorar la formació superior de qualitat s’han establert noves eines i 
incentius per millorar l’acció docent. Finalment, pel que fa als estudis de màster 
oficial, cal destacar l’establiment d’un sistema de préstecs i d’un nou programa 
d’ajuts per finançar-los. 

En l’àmbit de la recerca, s’ha potenciat la figura de l’investigador actiu, 
incrementant-ne la dotació econòmica per investigador, que ha estat un 19% 
superior respecte a l’any 2006, amb una destinació superior al milió d’euros. També 
s’ha millorat la qualitat i quantitat d’investigadors dedicats a la recerca, gràcies a la 
participació en diferents convocatòries de les administracions autonòmica, estatal i 
europea, i també mitjançant programes propis. D’altra banda, s’ha iniciat el 
desenvolupament d’un marc comú de reconeixement a l’activitat de recerca dins el 
pacte de dedicació i s’ha donat suport a la participació del grups de recerca de la 
URV en el programes CENIT i Consolider.  

Pel que fa a noves estructures i projectes de recerca, cal destacar l’acord recent del 
Govern de la Generalitat de creació de l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya, una de les seus del qual se situarà al campus de Sescelades i es 
dedicarà a la investigació en energies renovables. També s’ha continuat el procés 
de constitució de l’Institut de Recerca en Turisme de Catalunya (IRTUCA), que 
estarà participat per la Direcció General de Recerca i la de Turisme de la 
Generalitat, la Universitat de Girona i la Rovira i Virgili.  

D’altra banda, el Consell de Govern de la URV va acordar iniciar el procés de creació 
del Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nano Sistemes (Emas). 
També s’ha creat, sota la forma de càtedra, el Centre d’Estudis de Dret Ambiental 
Alcalde Pere Lloret (CEDAM), que està en procés de ser reconegut pel Consell de 
Govern com a centre de recerca propi de la URV. Finalment, s’ha seguit impulsant 
la recerca al campus de les Terres de l’Ebre amb l’inici del procés de creació del 
Centre de Recerca del Canvi Climàtic 

La Universitat actual ha afegit a les missions històriques de docència i de recerca 
una tercera missió, la de la transferència de coneixement a la societat, que ha pres 
molta força en aquests primers anys del segle XXI. L’equip rectoral no només entén 
aquest compromís amb el territori sinó que l’identifica com a part de la seva raó de 
ser. Així, doncs, impulsa de manera decidida aquesta transferència de coneixement 
a la societat a través de dues grans línies: d’una banda, la destinada a transferir 
coneixement i tecnologia al sector econòmic i productiu i, d’una altra, la centrada 
en la transferència de coneixement cap a la societat en general. 

Pel que fa al primer àmbit, s’ha continuat el desenvolupament dels parcs científics i 
tecnològics. En aquest sentit, s’ha creat recentment el Centre Tecnològic en 
Nutrició i Salut, que està situat al campus de Bellissens de Reus, pendent de la 
ubicació definitiva en l’edifici que la URV construeix a Bellissens. D’altra banda, es 
va signar amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa l’acord per crear 
el Centre Tecnològic de la Química, que estarà ubicat al campus de Sescelades i es 
preveu que es constitueixi en les properes setmanes. 



Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Maig 2008 18 

 

En aquest darrer any també s’han continuat impulsant les empreses de base 
tecnològica, les spin-off de la URV. Així, s’han constituït dues noves empreses 
(Confidence Data, SL i SmartOxide, SL) que se sumen a les cinc ja existents. 
Aquest creixement d’empreses sorgides a partir del treball desenvolupat pels 
investigadors de la URV ha comportat la redacció del Reglament de creació 
d’empreses a l’entorn de la URV. 

Des de una perspectiva social i econòmica, la iniciativa més destacada, que ha dut 
a terme la Mesa Socioeconòmica, coordinada també per la URV, ha estat la redacció 
del Pla Estratègic del Camp de Tarragona, en el qual han participat més d’una 
cinquantena d’institucions i entitats del Camp. El Pla ha dissenyat un escenari de 
futur per al territori basat en la sostenibilitat, la cohesió social i territorial i la 
creativitat per al període 2008-15. 

Quant a la transferència de coneixement a la societat, s’han continuat incrementant 
les actuacions a través dels projectes de la Universitat d’Estiu, les Aules de la Gent 
Gran i les Aules URV (Debat, Teatre, Art, Cinema, etc.). També la URV Ciutadana, 
iniciada aquest curs acadèmic, ha permès un accés àgil a la formació per a 
persones més grans de 55 anys. D’altra banda, la posada en funcionament de 
noves aules del coneixement a Salou, Cambrils i Amposta ha fet continuar avançant 
en la configuració del Campus Extens. Des d’un vessant territorial cal assenyalar 
que la URV ha ocupat, durant el primer semestre de l’any 2008, la presidència de la 
Xarxa Vives d’Universitats, que agrupa les universitats de Catalunya, País Valencià, 
Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra. 

Pel que fa a les relacions externes, d’acord amb el programa proposat, s’ha 
continuat el desenvolupament de totes les línies de treball previstes. Així, s’han 
creat noves càtedres URV: amb l’Ajuntament de Reus i la Fundació Pedrol Rius, la 
càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals, la ja esmentada càtedra 
Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret i la càtedra internacional 
URV-Repsol YPF d’Excel lència en Comunicació.  

Si no es considera l’aportació molt singular del projecte de l’excavació arqueològica 
de Vallparadís (Terrassa) de l’any 2006, que per si sol va significar el 40% del total 
de transferència d’aquell any, el volum de contractes de transferència vehiculats a 
través de la FURV mostra encara una tendència positiva, amb un total, el 2007, de 
5,98 M . Quant a la formació continuada, en les diferents modalitats de cursos de 
màster i d’especialista universitari, cursos d’extensió universitària i formació a 
mida, el total d’activitat durant el 2007 ha implicat 4.890 alumnes i uns ingressos 
de 2,44 M . Aquesta dinàmica creixent ha anat acompanyada d’una reflexió sobre 
la transferència en àmbits d’especial sensibilitat pública, que s’ha traduït en 
modificacions concretes a la Normativa de transferència. En aquesta línia, el 
desenvolupament global de les actuacions centrades en la transferència de 
coneixement ha portat a començar la redacció d’un Pla Estratègic de la Tercera 
Missió. 

Des del vessant internacional, mereix especial atenció la celebració de la primera 
assemblea, a Rabat, del Fòrum Permanent Universitari Euromed, en què es va 
acordar que la presidència d’aquesta associació d’universitats euromediterrànies fos 
per a la Universitat Rovira i Virgili i que la seu de la Secretaria Executiva estigués 
situada també a la URV. També, en l’àmbit català, des d’aquest curs 2007-08 la 
URV presideix la Comissió de Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari 
de Catalunya. 
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L’impuls a la internacionalització també s’ha centrat, d’una banda, a enfortir la 
participació en els diferents xarxes en què la URV participa (Grup Compostel la, 
Grup Santander, Xarxa d’Universitats de Capitals de Cultura Europea, etc.) així com 
en fòrums internacionals i, d’altra banda, a fomentar la internacionalització de 
l’oferta de postgrau mitjançant la participació en fires i l’establiment d’acords amb 
altres universitats a fi de potenciar la mobilitat dels estudiants. Amb aquest objectiu 
s’han establert ajuts a l’estudi, en tres modalitats: local, nacional/estatal i 
internacional, i també un nou programa de beques cofinançades. En la mateixa 
línia, el darrer Consell de Govern va decidir d’establir un programa d’ajuts a la 
internacionalització adreçat a programes oficials de postgrau. 

La creació, per part d’estudiants de la URV, de l’associació d’estudiants Erasmus 
(ESN-URV) és també reflex d’aquesta línia d’actuació que la Universitat ha emprès 
de forma decidida i es veurà enfortida pel Pla Estratègic de la Internacionalització, 
que s’està elaborant. 

Des del vessant dels recursos humans, d’una banda, s’ha adequat la plantilla de 
professorat de forma estable i equilibrada amb relació amb l’encàrrec acadèmic i, 
d’una altra, el Pla de formació del PDI ha incorporat les necessitats derivades del 
procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior. En aquest sentit, s’ha 
acordat recentment modificar el pacte de dedicació , amb l’objectiu de proporcionar 
als consells de departament un procediment general que incorpora un component 
d’adaptabilitat a les singularitats de cada col lectiu. D’aquesta manera es pot 
objectivar la valoració departamental tant de l’encàrrec acadèmic individual com del 
global i alhora comparar millor les diferents facetes de l’activitat del PDI en 
docència, recerca, transferència i relacions amb la societat i gestió, així com 
qualsevol altra que cada departament pugui considerar.  

Una vegada finalitzat el període inicial de tres anys del model d’avaluació del 
professorat, aquest curs acadèmic el Consell de Govern va aprovar el nou model 
d’avaluació del personal docent i investigador. En l’àmbit del PAS, en aquest darrer 
any s’han fet diverses actuacions a fi de millorar la valoració dels llocs de treball 
alhora que s’ha activat un nombre significatiu de places. Amb tot l’increment 
pressupostari en plantilla tant a nivell docent com en administració i serveis, la 
relació PAS/PDI ha passat de 0,62 el 2007 a 0,68 el 2008, i s’avança en una de les 
línies prioritàries establertes en el programa electoral. També, en l’àmbit del PAS, 
cal destacar la signatura del V Conveni col lectiu del PAS laboral, al desembre 
passat. Pel que fa a tot el personal, s’ha començat a desplegar el Pla d’igualtat 
aprovat pel Claustre fa un any i, igual que el PDI, s’ha potenciat el Pla de formació 
tenint present també l’adaptació a l’EEES. 

Pel que fa a les infraestructures i d’acord amb l’aprovació del nou Pla d’Inversions 
Universitàries, s’ha continuat i gairebé completat (finalització prevista durant 2008) 
la construcció de les noves Facultat de Lletres i Escola d’Infermeria, al campus 
Catalunya, i s’ha iniciat el projecte de nova Facultat d’Educació i Psicologia i l’edifici 
per a serveis centrals i arxiu, a més del projecte d’edifici del campus de les Terres 
de l’Ebre, així com l’adequació i urbanització dels vials del campus Sescelades. 
D’altra banda, es treballa per poder iniciar també les obres de construcció de 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura i la nova Facultat de Medicina al campus 
Bellissens, dues infraestructures no incloses en el Pla d’Inversions Universitàries. 
Finalment, cal destacar que enguany s’han traslladat la majoria dels serveis 
centrals al campus Sescelades. 

En l’àmbit de l’organització, i d’acord amb el replantejament de les estructures i 
processos derivat de la implantació de l’EEES i l’EER, s’ha creat el Centre d’Atenció 
a l’Estudiant i l’Oficina Logística de Campus, al campus Catalunya, i s’ha revisat 
l’organització de les estructures de servei i la coordinació del processos de gestió. 



Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Maig 2008 20 

També cal destacar l’impuls al Pla marc mediambiental de la URV mitjançant la 
constitució de la Comissió de Medi Ambient, el nou document marc del Servei 
Lingüístic de la URV i la Normativa de publicacions, a més de la creació del Centre 
de Cooperació al desenvolupament URV Solidària i el procés d’implantació de 
centres de recursos per a l’aprenentatge i la investigació (CRAI). Finalment, i també 
amb l’objectiu de millorar l’organització, s’ha consolidat el sistema de planificació i 
contractes programa per objectius i s’ha treballat per enfortir el sistema de qualitat 
institucional, sobretot, a partir de l’assegurament de la qualitat de la docència i la 
implantació d’un sistema de gestió de la qualitat de la recerca. 

A continuació es mostra la presència de la URV a les comarques de Tarragona a 
través del desplegament de les activitats vinculades a les tres missions (docent, 
investigadora i contribució al progrés social i econòmic) encomanades per la 
societat a la Universitat. 

Finalment, la definició d’una estratègia global centrada en la vertebració del 
sistema de formació, recerca i transferència del coneixement que dóna resposta a 
les demandes de la societat a la Universitat, es sintetitza en l’esquema de la pàgina 
13. 
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I. POSICIONAMENT 
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SÍNTESI 

 
Les dades dels paràmetres de docència i recerca de la pàgina següent i les que 
s’inclouen més endavant mostren que la URV és la quarta universitat de 
Catalunya en termes quantitatius, amb un pes relatiu al voltant del 9%, i 
capdavantera en productivitat i qualitat. D’altra banda, la majoria de 
paràmetres quantitatius i qualitatius de la URV presenten una prospectiva de 
manteniment. 

 
Pregrau 

Les dades mostren que la URV representa entre el 8% i el 13% de les universitats 
públiques catalanes, xifres que la situen com a quarta universitat pública en tots els 
paràmetres quantitatius de pregrau: oferta d’estudis, nou alumnat, estudiants i 
titulats.   
 
Màster i doctorat 

En el període de referència, la URV impartia 24 màsters oficials, que en el context 
de l’oferta pública catalana la col loquen en el quart lloc, amb més d’un 16% del 
total. L’índex de matrícula ha estat força alt, ja que s’ha mantingut com a tercera 
universitat catalana en aquest paràmetre, amb un 15% del global de persones 
matriculades. 
La URV és la quarta universitat del SUC públic en programes de doctorat i la 
cinquena en tesis llegides, i representa el 10% i 5% del total del sistema 
universitari públic respectivament. Pel que fa a les mencions de qualitat dels 
programes de doctorat, amb 14 mencions se situa en quarta posició, amb un 
12,7% del total de les mencions del SUC públic. 
 
Recerca 

La producció científica de la URV, expressada en termes de publicacions ISI (466), 
la situa en el quart lloc del sistema universitari català, amb un 8,6% de la producció 
del SUC públic.  
Segons l’ESI, la URV destaca com a centre amb més visibilitat de la seva producció 
científica en les categories d’enginyeria, química i medicina clínica. I ocupa entre el 
tercer i cinquè lloc en totes les categories ISI quant a percentatge sobre el total de 
les publicacions que es realitzen en el SUC públic en cada categoria. 
 
Recursos 

Les dades dels diferents paràmetres de recursos mostren que, en general, la URV 
ocupa el quart i cinquè lloc pel que fa a PDI i PAS en termes absoluts. Presenta una 
ràtio de finançament per estudiant que la situa en la tercera posició; una ràtio de 
PAS per cada 100 PDI per sota la mitjana del SUC (11,6%), i la quarta posició en 
termes de PDI per cada 100 alumnes. 
 
Productivitat 

Les ràtios de productivitat per personal situen la URV en segon lloc en titulats i 
publicacions, i el sisè quant a les tesis, un 33% per sota de la mitjana catalana.  
Pel que fa a les ràtios de productivitat per recursos econòmics rebuts, se situa 
lleugerament per sobre de la mitjana catalana (8%) quant a nombre de titulats per 
cada 100.000 , i ocupa el segon lloc del SUC. Pel que fa al nombre de publicacions i 
tesis per cada 100.000 , es troba en la segona i tercera posició en el sistema 
respectivament. En el cas de les publicacions, se situa clarament per sobre el 
sistema mentre que en el de les tesis està per sota de la mitjana del SUC públic 
(15%). 
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Estudis de primer, primer i segon, i segon cicle homologats de centres propis

Oferta d'estudis 47 344 13,66 4

Nou alumnat 2.852 32.603 8,75 4

Estudiants 11.310 141.991 7,97 4

Estudiants equivalents a temps complet 9.419 108.470 8,68 4

Titulats 1.987 21.079 9,43 4

Màsters oficials implantats (2) 24 151 15,89 4

Alumnes matriculats als màsters oficials (3) 580 3.778 15,35 3

Oferta de programes de doctorat 37 368 10,05 4

Mencions de qualitat (4) 14 110 12,73 4

Tesis llegides (5) 70 1.392 5,03 5

Publicacions ISI (6) 466 5.433 8,60 4

Personal acadèmic numerari 506 6.780 7,46 4

Personal acadèmic total (ETC) (8,9) 1.016 11.360 8,95 4

Personal d'administració i serveis 577 7.298 7,91 5

Finançament en trasferències corrents de la Generalitat (milers d'euros) (10,11,12) 68.338 785.329 8,70 4

Finançament per recerca (milers d'euros)  (13) 27.439 538.098 5,10 6

Recerca finançada per l'Administració autonòmica (milers d'euros) (13) 19.827 336.508 5,89 6

Superfície total construïda (m 2) 128.735 1.633.072 7,88 4

Personal acadèmic (ETC) per cada 100 alumnes (ETC) (8) 10,79 10,47 3,03 4

PAS (ETC) per cada 100 professors (ETC) (8) 56,77 64,24 -11,62 7

PAS per cada 100 estudiants 5,10 5,14 -0,74 6

Finançament corrent Generalitat (milers euros) per estudiant 6,04 6,01 0,54 3

Superfície total construïda (m 2) per estudiant (14) 11,38 11,50 -1,03 5

Titulats/professor (ETC) (8) 1,96 1,86 5,37 2

Tesis/professorat numerari (5) 0,14 0,21 -32,62 6

Publicacions(6)/professorat numerari 0,92 0,80 22,67 2

Titulats per cada 100.000  rebuts (finançament corrent Generalitat) 2,91 2,68 8,33 2

Tesis per cada 100.000  rebuts per finançament de la recerca (5) (finançament R+D+I autonòmic) 0,35 0,41 -14,65 3

Publicacions per cada 100.000  de finançament de la recerca (5) (finançament R+D+I autonòmic) 2,35 1,61 45,57 2

Programes oficials de postgrau, doctorat, mencions de qualitat

Producció científica

Posicionament de la URV en el sistema universitari públic de Catalunya

Paràmetres

URV

Total 

universitats 

públiques 

catalanes (1)

% URV 

respecte al 

total *

Posició URV 

(de 7)

Recursos (7)

Productivitat

Fonts 

a)  UNEIX. Dades 2006-07. 

b)  Memòria del curs 2005-06 del sistema universitari de Catalunya.

c)  ISI Web of Knowledge.

Productivitat: Elaboració pròpia a partir de les dades de a)  i b) .

Notes

(1) Universitats públiques: UAB, UB, UdG, UdL, UPC, UPF, URV. 

(2) Inclou tots els màsters en què participa la URV. Curs 2006-07.
(3) Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General d'Universitats. Curs 2006-07. Nombre d'estudiants de màsters no interuniversitaris més els màsters interuniversitaris en què la universitat de 

referència matricula estudiants.

(4) Programes de doctorat amb menció de qualitat, convocatòria 2006, resolució d'11/08/06 (BOE de 30/08/06).

(5) Dades del curs 2005-06.
(6) Dades obtingudes a partir de l'explotació de l'ISI Web of Knowledge: current contents. Data d'extracció: 26 novembre 2007 .

(7) Les dades són per anys naturals. Any 2007.

(8) ETC = equivalents a temps complet. 
(9) Nombre de professors numeraris i no numeraris a la Universitat que tenen dedicació docent plena. S’han d’equiparar tots el professors a temps complet a 240 hores. Per als professors no numeraris contractats, 

s’han de sumar les seves hores de docència setmanal, que figuren al contracte, i s’han de dividir per 8 amb la finalitat de trobar el nombre de professors contractats equivalents a temps complet, que cal sumar als 

numeraris. Dades elaborades pel Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR) a partir de la plantilla de PDI existent a 1 de gener de 2007.

(10) Inclou totes les subvencions del model de finançament (s. fixa + s. bàsica + s. derivada + s. estratègica).
(11) Inclou la dotació addicional de recerca i el fons d'acció territorial.

(12) Les dades no inclouen el programa Jaume Serra Húnter ni les transferències per compensar les exempcions de matrícula en aplicació del Decret de preus universitaris.

(13) Dades de l'any 2006. A partir de l'any 2005, el Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR) utilitza com a font per elaborar el finançament de l'R+D+I de les universitats catalanes les dades que publica 

l'Institut Estatal d'Estadística (INE) en la seva enquesta d'R+D, que es basa en el pressupost liquidat, no pas l'import dels projectes aconseguits.
(14) Superfície total construïda de referència facilitada pel càlcul de la subvenció bàsica a setembre de 2007. Dades utilitzades per elaborar el pressupost 2008. 

(*) En el cas de paràmetres que són ràtios, les dades d'aquesta columna representen la variació de la URV respecte a la mitjana de les universitats.
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Posició relativa de la URV amb relació al SUC públic. Curs 2006-07
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INDICADORS DE LA URV 
 

Curs          
2007-08

Mitjana 
2002-06 (a)

3.339 3.251

47 45

3.365 2.838

84,8 86,9

2.830 2.825

10.966 11.630

631.239 666.713

9.259 9.629

264 181

186 168

68,7 66,9

90,4 88,1

2.004 1.943

4,5 3,6

8,6 7,6

11,7 10,7

6.055 4.183

37 -

1.181 -

807 -

33.857 -

19 -

13 24

157 389

2.124 5.979

232 172

410 388

68 65

37 38

1.394 1.201

3.496 1.875

15.214 9.950

5.985 3.921

102 54

6.761 5.124

7 11

258 208

466 311

88,9 -

13,0 11,8

(4) Alumnes que elaboren, teòricament, els treballs de la tesi doctoral.

(5) Equival al nombre de doctors.

(6) Les dades corresponen a anys naturals. Així, la columna del curs 2007-08 correspon a l'any 2007.

(7) Inclou màsters propis i especialistes universitaris.

(8) Font: Institute for Scientific Information (ISI), publicació Current Contents (CC). Publicacions internacionals a novembre de 2007. La 
mitjana es calcula a partir de les publicacions en el període 2003-06.

(1) Dades del curs 2006-07. En aquests casos la mitjana es calcula a partir dels anys 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 i 2005-06.

(2) Finançament per transferències de capital de la Generalitat per despesa.

(3) Alumnes que han obtingut la suficiència investigadora.

Publicacions (8)

Publicacions per cada 100 professors numeraris

Tesis per cada 100 professors numeraris (1)

(a) Mitjana dels cursos 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 i 2006-07.

Finançament per projectes de recerca concedits (milers d'euros)

Projectes europeus concedits

Contractes de transferència

Producció i productivitat científica

Finançament global per a la recerca (milers d'euros)

Recursos obtinguts per activitats de transferència (milers d'euros)

Projectes i contractes
Projectes de recerca concedits

Matriculats en màsters propis i especialistes universitaris

Matriculats en programes d'extensió univesitària

RECERCA I TRANSFERÈNCIA (6)

FORMACIÓ PERMANENT (6)

Oferta
Programes de postgrau propis (7)

Alumnat

Alumnes amb DEA (1) (3) 

Tesis doctorals
Tuteles de doctorat (1) (4)

Tesis llegides (1) (5)

Programes de doctorat (anteriors al RD 56/2005)
Programes actius

Estudiants matriculats

Crèdits totals matriculats

Demanda de màsters oficials

Estudiants matriculats

Crèdits matriculats

Estudis de doctorat segons RD 56/2005

Finançament de la Generalitat (euros per estudiant) (2)

FORMACIÓ DE POSTGRAU (màster i doctorat)

Programes oficials de postgrau
Màsters oficials oferts

Ràtios

Personal d'administració i serveis per cada 100 estudiants 

Personal acadèmic (ETC) per cada 100 estudiants (ETC)

Superfície total construïda (m 2) / estudiant

Titulats (1)

Alumnes de la URV en programes de mobilitat (1)

Alumnes de fora en estades a la URV (1)

Taxa de rendiment (crèdits aprovats / crèdits matriculats) (1)

Taxa d'èxit (crèdits aprovats / crèdits presentats) (1)

Nous alumnes matriculats

Estudiants matriculats

Crèdits matriculats

Estudiants matriculats equivalents a temps complet (ETC)

Alumnat

Ensenyaments

Demanda en primera opció

Places cobertes (%)

FORMACIÓ DE PREGRAU (estudis homologats)

Oferta i demanda
Places ofertes

Indicadors d'activitat
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Any

2008

Mitjana 

2003-07 (b)

524 557

795 733

494 417

62,1 57

104,5 79,1

66,4 48

3,2 1,7

128.735 120.131,4

Personal acadèmic numerari

Indicadors de recursos

Personal d'administració i serveis (PAS)

PAS / PDI (ETC) (x100)

(b) Mitjana dels anys 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007.

RECURSOS

Recursos humans

(9) Tan sols es considera l'equivalent a temps complet del personal acadèmic, no pas el personal investigador.

Recursos materials 

Superfície total construïda (m 2)

Recursos econòmics

Pressupost anual total (milions d'euros)

Transferències corrents de la Generalitat per despesa (milions d'euros)

Transferències de capital de la Generalitat per inversió (milions d'euros)

Personal acadèmic total (ETC) (9)
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II. FORMACIÓ 
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Situació de context 

Coincidint amb el tancament de l’informe de l’exercici 2007, 
s’aprova la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica l’anterior Llei Orgànica d’Universitats (LOU). Es tracta 
d’una reforma que pretén fixar el marc legal per adaptar el 
sistema d’educació superior espanyol al nou escenari de l’espai 
europeu d’educació superior (EEES) i, alhora, donar resposta als 
reptes que aquest planteja quant a l’harmonització dels sistemes 
educatius superiors i la reforma de l’estructura i organització de 
les titulacions. Es tracta d’una reforma que, segons recull el 
preàmbul, està guiada per la voluntat de potenciar l’autonomia de 
les universitats, a més del paper, la responsabilitat i la 
coordinació de tots els agents del sistema universitari i la seva 
funció com a transmissora de valors essencials cap a la societat. 
Pel que fa al professorat, planteja noves modalitats contractuals i 
un nou sistema d’acreditació que substitueix el d’habilitació 
desenvolupat per la LOU, incorpora més flexibilitat en els 
processos de selecció de personal i redueix a dos els cossos 
docents als quals s’adscriu el professorat funcionari: catedràtic/a i 
professor/a titular. Finalment, reforça el paper de l’ANECA dins el 
sistema universitari per garantir el binomi autonomia-rendiment 
de comptes i facilitar la coordinació en els processos de garantia 
de la qualitat, entre els quals la verificació dels plans d’estudis. 

El 29 d’octubre de 2007 s’aprova el RD 1393/2007, publicat al 
BOE amb caràcter d’urgència l’endemà, el qual estableix la nova 
ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. El Decret 
desenvolupa les bases que apunta la Llei orgànica de modificació 
de la LOU amb relació a la modernització de la universitat sobre la 
base d’una nova estructuració dels ensenyaments, en el camí cap 
a la progressiva convergència dels sistemes universitaris en el 
procés de construcció de l’EEES. 

Les regulacions del Decret incideixen de manera especial en 
l’autonomia de les universitats, ja que a partir d’aquest moment 
han de ser les encarregades de dissenyar i proposar els 
ensenyaments i títols, sense estar subjectes a l’existència d’un 
catàleg previ al qual acollir-se. La nova proposta es fonamenta en 
els principis de flexibilitat i diversitat com a mecanisme de 
resposta a les demandes de la societat en un context obert i en 
transformació constant. En consonància amb els objectius de 
l’EEES, també planteja canvis en la metodologia docent, que ara 
se centra en el procés d’aprenentatge de l’estudiant. En aquest 
context, els plans d’estudis, entesos com a projectes globals 
d’implantació d’un ensenyament, tindran com a objectius centrals 
l’adquisició de competències per part dels estudiants. La nova 
organització preveu augmentar l’ocupabilitat dels titulats i al 
mateix temps garanteix la compatibilitat amb les normes 
reguladores de la carrera professional dels empleats públics. 
Paral lelament, el model incorpora les directrius i els 
procediments d’avaluació i acreditació dels plans d’estudis com a 
sistema d’assegurament de la qualitat. S’estableixen també 
mesures de regulació dels mecanismes d’accés i admissió i 

Escenari actual 
en matèria de 

política 
universitària 

L’organització 
dels 

ensenyaments 
universitaris 

oficials 
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d’altres que afavoreixen la mobilitat de l’alumnat basada en un 
sistema de reconeixement i transferència de crèdits. Finalment, 
pel que fa al calendari, la implantació dels plans d’estudis que 
permetin obtenir els títols oficials previstos es podrà dur a terme 
de manera simultània, en més d’un curs, o progressiva, amb el 
compromís que en el curs acadèmic 2010-11 no es podran oferir 
places de nou ingrés a primer curs dels plans d’estudis actuals. 

Amb relació a l’estructura dels ensenyaments, el Decret estableix 
les directrius per dissenyar els corresponents títols de grau, 
màster i doctorat adaptats a l’EEES. 

Els ensenyaments de grau tenen com a objectiu l’obtenció d’una 
formació general orientada a la preparació per a l’exercici 
d’activitats professionals. La denominació del títol serà “Graduat 
en T per la Universitat U” en què T serà el nom del títol i U, la 
universitat expenedora. La durada dels plans d’estudi és de 240 
ECTS (excepte alguns, amb directrius europees, com Medicina, 
Arquitectura o Veterinària) i finalitzen amb l’elaboració i defensa 
d’un treball de fi de grau. Per accedir a un ensenyament de grau 
caldrà disposar d’un títol de batxillerat o equivalent i la superació 
d’una prova. En aquest mateix sentit, les universitats disposaran 
de sistemes accessibles d’informació i d’un pla d’acollida i 
orientació als estudiants de nou ingrés. 

Les mateixes universitats s’han d’encarregar de proposar 
l’adscripció del títol a alguna de les següents branques de 
coneixement: 

a) Arts i Humanitats 

b) Ciències 

c) Ciències de la Salut 

d) Ciències Socials i Jurídiques 

e) Enginyeria i Arquitectura 

Estructura general dels ensenyaments universitaris oficials 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Ministeri d’Educació i Ciència (RD 1393/2007, de 29 d’octubre). 
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En els ensenyaments de màster, l’estudiant ha d’adquirir una 
formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, orientada a 
l’especialització acadèmica o professional, o bé a la iniciació en 
tasques d’investigació. La denominació del títol serà “Màster 
Universitari en T per la Universitat U”, en què T serà el nom del 
títol i U, la universitat expenedora. Per obtenir el títol de màster 
cal superar entre 60 i 120 ECTS que finalitzen amb l’elaboració i 
defensa pública del treball de fi de màster. Per accedir a un 
ensenyament de màster s’ha d’estar en possessió d’un títol 
universitari. 

El doctorat s’estructura en programes i inclou un període de 
formació i un de recerca organitzat. El títol preveu la menció 
“doctor/a per la Universitat U”. L’accés al doctorat en el període 
de formació està regulat per les mateixes condicions que l’accés 
als màsters. En canvi, per accedir al període d’investigació és 
necessari estar en possessió d’un títol oficial de màster o de nivell 
equivalent expedit per una institució d’educació superior de 
l’EEES.  

Per als ensenyaments de màster i doctorat, cada universitat 
establirà els requisits específics d’admissió i els criteris de 
valoració de mèrits dels aspirants. 

Quan es tracta de títols que habiliten per a l’exercici d’una 
activitat professional regulada, el Govern establirà les condicions 
a què s’han d’adequar els plans d’estudis, que, si escau, també 
s’hauran d’adaptar a la normativa europea que els sigui aplicable. 
Els plans s’hauran de dissenyar de manera que permetin obtenir 
les competències necessàries per a l’exercici de la professió.  

Per a algunes professions, recollides en el quadre següent, 
aquesta disposició ja s’ha concretat en diversos acords del Consell 
de Ministres i ordres ministerials que estableixen els requisits per 
a la verificació dels títols. Per a d’altres, però, en el moment 
d’elaborar aquest informe, encara no s’han concretat. Per a més 
informació es pot consultar la pàgina següent: 
http://www.mec.es/universidades/legislacion/html/titulos-
profesiones-reguladas.html. 

Professió regulada

Durada 

(ECTS) Ordre ministerial

Titulacions de grau

Infermeria 240 Pendent de publicació

Fisioteràpia 240 Pendent de publicació

Medicina 360 ECI/332/2008, de 13 de febrer

Mestre/a en Educació Infantil 240 ECI/3854/2007, de 27 de desembre

Mestre/a en Educació Primària 240 ECI/3857/2007, de 27 de desembre

Arquitectura 300 ECI/3856/2007, de 27 de desembre

Titulacions de màster

Professor/a d'Ensenyament 

Secundari Obligatori i Batxillerat, 

Formació Professional i 

Ensenyament d'Idiomes

60 ECI/3858/2007, de 27 de desembre

 
Font: Elaboració pròpia a partir web del Ministeri d’Educació i Ciència. 

El tractament de 
les titulacions 

per a l’exercici 
de professions 

regulades 



 

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Maig 2008 56 

 

 
Tal com marca el Reial decret i prenent com a referència l’horitzó 
2010-11, quan ja no es podran oferir places de nou ingrés a 
primer curs per als títols actuals, el MEC ha establert les fites 
temporals següents per a l’adaptació i integració de les titulacions 
estatals al Marc Europeu per a l’educació Superior: 

Novembre 2007 Inici elaboració plans d'estudi a càrrec de les universitats

Abril 2008 (per al 

curs 2008-2009)

Aprovació de les comunitats autònomes, informe del

Consejo de Universidades, aprovació del Consell de

Ministres i inscripció al RUCT

Maig 2008 Oferta de places de nous títols

Curs 2008-2009 Inici implantació dels nous graus

Curs 2010-2011
No es podran oferir places de nou ingrés a primer

curs als títols actuals

Curs 2015-2016 Extinció dels estudis actuals  

Tal com estableix el marc normatiu que deriva del Decret, les 
noves propostes de plans d’estudis han de superar un procés de 
verificació, que ha de fer el Consejo de Universidades, i 
l’autorització de la comunitat autònoma abans d’incloure’l en el 
Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT), que implica la 
consideració de títol acreditat Per tal de mantenir l’acreditació, els 
títols oficials caldrà que s’avaluïn cada 6 anys a partir que es 
registrin al RUCT.  

El Decret designa l’ANECA com a entitat encarregada d’establir els 
criteris, protocols i procediments d’avaluació necessaris, fet que 
suposa una interferència en les competències transferides a la 
Generalitat de Catalunya en aquest matèria. Això ha motivat que 
el Govern hagi aprovat la presentació d’un recurs de 
competències. En aquesta línia, l’ANECA ha elaborat el “Protocol 
d’avaluació per a la verificació dels títols oficials de grau i 
màster”, on recull els criteris i les directrius així com els protocols 
necessaris per al procés d’avaluació, que té com a destinataris les 
comissions encarregades de realitzar l’avaluació de les propostes 
de títols oficials i els responsables de les universitats d’elaborar-
les. A més, també inclou els criteris i les directrius d’avaluació que 
han d’utilitzar les comissions d’experts en l’avaluació dels 
projectes. Finalment, amb l’objectiu d’afavorir el compliment de la 
memòria del títol, l’ANECA ha desenvolupat una aplicació 
informàtica (programa VERIFICA) que tot i representar un 
important avenç en la millora de la gestió de les sol licituds, en el 
primer any de funcionament, encara presenta funcionalitats que 
cal millorar per assolir un ús realment efectiu que cobreixi les 
expectatives creades al seu voltant. A través d’aquest programa 
es permet el compliment i la tramitació electrònica de les 
sol licituds de noves titulacions. El Decret estableix un període de 
6 mesos per al procés de verificació, excepte aquells presentats 
abans del 15 de febrer de 2008, en què el termini és de 3 mesos.  
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Esquema del procés de verificació i acreditació de 
sol licituds de títols oficials 

 

Font: Ministeri d’Educació i Ciència (RD 1393/2007, de 29 d’octubre). 

Les directrius i els criteris utilitzats valorar la qualitat dels plans 
d’estudis presentats per les universitats tracten els punts 
següents: rellevància de la justificació del títol; pertinença dels 
objectius generals i les competències; claredat dels mecanismes 
d’accés i admissió dels estudiants; coherència de la planificació; 
adequació del personal acadèmic i de suport, dels recursos 
materials i dels serveis; eficiència prevista amb relació als 
resultats esperats; sistema intern de garantia de la qualitat 
encarregat de la revisió i millora del pla d’estudis, i adequació del 
calendari d’implantació previst. 

Les universitats han d’elaborar les noves propostes de plans 
d’estudis, que s’encarrega de verificar el Consejo de 
Universidades, tot i que la implantació ha de tenir l’autorització 
dels governs autonòmics. Així, doncs, el procés de verificació 
defineix fins a quatre actors en la programació de nous 
ensenyaments, en el qual intervenen les universitats, les 
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comunitats autònomes, l’ANECA, com a responsable de l’avaluació 
i el mateix Consejo de Universidades, com a òrgan resolutiu. 

Finalment per avaluar les propostes s’han constituït comissions 
per a cadascuna de les cinc branques de coneixement, totes 
formades per experts de l’àmbit acadèmic i/o professional que 
voluntàriament has respost a la convocatòria d’ l’ANECA. La URV 
hi té representants en la comissió de Ciències de la Salut (un 
membre vocal titular acadèmic) i en la comissió d’Enginyeria i 
Arquitectura (un membre vocal acadèmic suplent). 

D’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya, les universitats 
són les encarregades de proposar els nous ensenyaments. En 
aquest sentit, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
(DiUE) té les competències per valorar l’oportunitat i la viabilitat 
de la implantació de les noves propostes sobre la base dels 
criteris generals del mapa d’ensenyaments. Amb aquests 
plantejaments, els criteris que han de guiar la programació 
universitària a Catalunya han de tenir en compte, com a mínim: 
el grau de demanda dels estudis i les necessitats de la societat; 
l’equilibri territorial, els costos econòmics i el finançament, i 
l’especialització i la diversificació universitària en el context de 
cooperació entre les universitats. 

En data 12 de novembre de 2007 el Consell Interuniversitari de 
Catalunya va aprovar els requisits que han de satisfer les 
propostes de nous ensenyaments de grau que presentin les 
universitats: 

1. Plena integració a l’EEES 

2. Disponibilitat de recursos 

3. Satisfacció de la demanda 

4. Inclusió de competències transversals 

5. Coneixement d’una tercera llengua 

6. Previsió d’un període de pràctiques externes 

7. Diàleg amb l’entorn econòmic i professional 

8. Especialització o diversificació progressiva 

9. Flexibilitat i capacitat d’adaptació a les noves necessitats 

10. Planificació adequada de l’alineament entre grau i postgrau 

De la seva banda, l’avaluació de les propostes de nous estudis de 
grau que ha de realitzar la DGU es planteja des d’una perspectiva 
global del sistema universitari de Catalunya i es basa en els 
criteris següents: 

1. Demanda social i dels estudiants a escala nacional 

2. Valoració preferent de les propostes que aportin elements 
addicionals 

3. Promoció de la programació conjunta o coordinada 

4. Equilibri territorial i potenciació de sinergies amb l’entorn 
econòmic i social 

5. Enfortiment de l’especialització de cada universitat 

Els criteris de la 
programació 

universitària a 
Catalunya 
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6. Encaix de l’oferta docent amb les potencialitats de RDI de 
les universitats 

7. Adequació a la disponibilitat de recursos i priorització i 
temporalització de les actuacions 

8. Capacitat de liderar la creació de coneixement en espais de 
frontera entre les disciplines i d’aportar una visió 
transversal 

9. Aplicació de dissenys formatius que s’adeqüin a les 
necessitats dels nous perfils d’estudiants i que reconeguin 
les seves potencialitats.  

Com a pas previ a la implantació dels primers títols oficials de 
grau per al curs 2008-09, el Consell Interuniversitari de 
Catalunya ha aprovat (13 de febrer de 2008) les noves titulacions 
oficials de grau adaptades a l’EEES que s’iniciaran el curs vinent 
presentades per les universitats de Catalunya, a excepció de la 
UB i la UPC. Es tracta d’un catàleg de 35 titulacions, 21 de les 
quals seran ofertes per les universitats públiques catalanes tal 
com es recull en el quadre següent. 

Programació de titulacions oficials de grau a les 
universitats públiques catalanes 2008-09 

Titulacions oficials de grau URV UAB UPF UdL UdG UOC

Biologia Humana

Ciència i Salut Animal

Comunicació Audiovisual

Dret

Física

Geografia i Ordenació del Territori

Història

Història de l'Art

Humanitats

Matemàtiques

Medicina

Psicologia

Publicitat i Relacions Públiques

Traducció i Interpretació

Total 2 4 6 4 2 3  

Font: Consell Interuniversitari de Catalunya. Elaboració pròpia. 

Derivat del procés de verificació, les propostes de grau d’Història i 
d’Història de l’Art presentades per la URV han obtingut un informe 
favorable de l’ANECA (4 abril de 2008), en el qual també es 
plantegen una sèrie de recomanacions que recollirà el projecte del 
títol. Es tracta, en aquest moment, d’un informe provisional, el 
caràcter del qual no ha de condicionar que aquests dos graus 
siguin els primers títols de la URV inscrits en el Registre 
d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). 
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Resum dels objectius del curs 
 
Formació de pregrau 

 Definir el nou mapa de titulacions de grau de la URV adaptat a l’espai 
europeu d’educació superior i a les necessitats de les comarques meridionals 
de Catalunya. 

 Adequar l’oferta d’estudis a la demanda. 

 Implantar un model docent orientat a l’aprenentatge i centrat en l’estudiant. 

 Augmentar l’eficàcia i l’eficiència de la URV en els processos de formació de 
titulats per a la societat del coneixement. 

 Aconseguir una URV incorporada al procés d’harmonització europea. 
 
Formació de postgrau 

 Consolidar una oferta de màsters oficials atractiva i de qualitat. 

 Donar la màxima difusió a l’oferta de programes oficials de postgrau. 
 
Doctorat 

 Continuar oferint una programació de doctorat de qualitat. 
 
Formació permanent 

 Garantir el rigor i la qualitat acadèmica de la formació permanent. 
 
Comunitat universitària 

 Contribuir a l’assoliment dels objectius acadèmics dels estudiants. 

 Implicar els estudiants en el procés de configuració de l’EEES. 

 Impulsar les associacions d’estudiants de la URV. 
 

1. Formació de pregrau 

Definir el nou mapa de titulacions de grau de la URV adaptat a l’espai 
europeu d’educació superior i a les necessitats de les comarques 
meridionals de Catalunya 

Des de finals del 2006 (Claustre de novembre), la URV ha 
engegat en l’àmbit dels centres i de la mateixa institució un 
procés intern d’anàlisi i reflexió amb l’objectiu de definir el mapa 
de titulacions oficials de grau. Es tracta d’una tasca que durant 
aquest curs s’ha intensificat notablement un cop s’han resolt les 
incerteses —no totes— que hi havia amb relació al marc normatiu 
(Decret de títols, directrius per a la programació universitària de 
Catalunya, etc.) i de procediment (verificació de les propostes de 
nous títols oficials pel Consejo de Universidades amb l’avaluació 
de l’ANECA) per tal de concretar l’esmentat mapa i, alhora, 

Els criteris 
interns de 

programació 
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avançar en la implantació dels primers títols de grau per al curs 
2008-09. 

Tenint en compte la normativa vigent i les directrius per a la 
programació acadèmica, la URV s’ha dotat d’un marc de 
referència a través del qual pot orientar el procés de configuració 
del seu mapa de grau per donar resposta a la demanda de 
formació superior dels ciutadans de les comarques meridionals de 
Catalunya, mitjançant una oferta planificada, coherent i de 
qualitat reconeguda, que abasti tots els àmbits del coneixement. 

En aquesta línia, el Claustre de 24 de maig de 2007 aprova el 
document “Criteris de programació dels nous ensenyaments de 
grau”, a través del qual s’identifiquen les principals directrius que 
han de caracteritzar el procés del mapa de grau així com 
l’estructura bàsica de les titulacions. Es planteja un procés de 
disseny i implantació de titulacions continuat en el temps i 
dinàmic que s’estructura en tres fases: 

I. Disseny de títols de grau per reconversió o adaptació de 
títols que s’imparteixen actualment i que s’implantarien el 
curs 2008-09. 

II. Disseny de títols de grau per reconversió o adaptació de 
títols que s’imparteixen actualment i que s’implantarien els 
cursos 2009-10 i 2010-11. 

III. Programació de nous títols de grau que no substitueixen cap 
títol actual. 

A l’hora de valorar la idoneïtat de les propostes de nous estudis 
de grau que es poden incloure en el mapa, s’han establert dues 
etapes principals: 

I. Anàlisi de criteris vinculats a la viabilitat de l’oferta i la 
demanda, l’estructura acadèmica dels títols, els referents i la 
qualitat. 

II. Per al conjunt de graus preseleccionats en l’etapa anterior, 
s’avalua la disponibilitat de personal docent i mitjans 
materials relacionats amb les noves titulacions, amb 
l’objectiu d’elaborar una proposta de nous ensenyaments 
que respongui a les demandes manifestades per la societat i 
que justifiquin l’esforç pressupostari que se’n desprèn. 

Aquests criteris bàsics s’han desenvolupat en acords successius 
del Consell de Govern (juliol i octubre de 2007) pels quals 
s’estableixen les directrius per definir l’estructura de les 
titulacions, els programes formatius de grau, les matèries 
bàsiques o el currículum nuclear de la URV, tal com s’analitza més 
endavant en l’apartat de “Els criteris per dissenyar el pla 
d’estudis”. 

Per tal d’organitzar el procés de definició del mapa de grau de la 
URV i, paral lelament, iniciar l’elaboració de les propostes de 
plans d’estudis de noves titulacions, el Consell de Govern (juliol 
de 2007) va aprovar la constitució de la Comissió de coordinació 
de les noves titulacions de grau encarregada de proposar el mapa 
de titulacions de grau de la URV, identificar sinergies possibles 
entre diferents titulacions, interpretar els criteris d’organització 
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generals dels plans d’estudis i facilitar la implicació de tots els 
estaments de la universitats que han d’intervenir en el procés. 

Així mateix, amb l’objectiu de definir el mapa de grau de cada 
branca del coneixement, s’han constituït cinc comissions de 
branca. Les comissions de branca estan formades per membres 
del Consell de Direcció, responsables de centre i personal 
d’unitats tècniques i de gestió de la Universitat. Sobre la base 
dels criteris de programació interns de la URV i dels requisits 
fixats per elaborar la programació universitària de Catalunya, 
s’encarreguen de formalitzar una proposta de mapa de titulacions 
de grau vinculat a la branca; definir les matèries bàsiques de la 
branca i les competències, i, finalment, proposar intensificacions, 
minors i altres sinergies entre titulacions de centres diferents. Les 
propostes han de ser validades pels centres i elevades 
posteriorment a la Comissió General de Graus. 

En l’àmbit del centre també s’han constituït les comissions de 
centre, que tenen com a objectiu proposar el mapa de titulacions 
de cadascun —que, posteriorment, ha de traslladar a les 
comissions de branca perquè les valori—; definir les matèries i les 
competències bàsiques; definir el perfil de la persona titulada; 
elaborar l’estructura general de les titulacions, i confirmar o 
sol licitar els minors que la comissió de branca ha proposat. 

La primera fase es va completar amb l’acord dels nous 
ensenyaments 2008-09 i la segona, amb la programació prevista 
per al curs 2009-10 (Consell de Govern d’abril de 2008). 

La primera fase de programació de nous estudis de grau per 
reconversió o adaptació dels actuals es concreta en una proposta 
inicial de nous títols de grau que s’implantaran el curs 2008-09 
(Història i Història de l’Art), adscrits a la branca d’Arts i 
Humanitats. Aquests nous graus formen part del Programa de 
formació de grau en Història i Història de l’Art, que inclou un 
accés comú per a totes dues titulacions i una oferta de 100 places 
de nou accés. 

Un cop aprovades les respectives memòries de grau pel Consell 
de Govern i el Consell Social de la URV i havent rebut l’informe 
favorable de la Junta del CIC, seguint el criteris establerts en el 
RD 1393/2007, al febrer del 2008 es van enviar al Consejo de 
Universidades per iniciar el procediment de verificació. Com 
s’apunta anteriorment, en data 4 d’abril van rebre l’informe 
favorable de l’ANECA. 

En l’esquema següent, per a cada branca es presenta el mapa de 
graus aprovat pel Consell de Govern (abril de 2008), previst 
d’implantar els cursos 2008-09, 2009-10 i 2010-11, que resulta 
d’adaptar l’oferta actual de titulacions homologades de 1er, 1er i 
2on i 2on cicle. A més, per tal de donar una visió més exhaustiva 
de la futura oferta acadèmica de titulacions adaptada a l’EEES de 
la Universitat, es mostra l’alineament dels estudis de grau — 
agrupats per programes de formació de grau— amb el Mapa de 
programes oficials de postgrau de la URV (aprovats i pendents 
d’implantació) i el de màsters propis de la Fundació URV (vegeu la 
llegenda a la pàgina 14).  
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A l’hora de reformar els estudis actuals, des del punt de vista 
docent, la URV parteix de la notable tasca realitzada, des de l’any 
2003, en el marc del desplegament del Pla Estratègic de Docència 
(PLED). Aquest document va permetre a la Universitat engegar 
amb força antelació la reforma que exigia el procés de 
convergència a l’EEES a través de la incorporació d’una sèrie 
d’elements (definició del perfil i les competències de cada 
ensenyament, definició i implantació del currículum nuclear, etc.) 
a les titulacions que, ara, esdevenen una sòlida base per afrontar 
amb garanties el disseny dels programes formatius de grau. 

A partir del desenvolupament del procés de definició del mapa de 
grau de la URV, els canvis en la metodologia docent derivats 
l’aplicació del PLED i l’evolució dels condicionants externs, la 
Universitat ha concretat els criteris específics que s’han de seguir 
a l’hora de dissenyar els plans d’estudis del nous graus. 
Inicialment, per tal d’orientar les primeres propostes de graus que 
s’havien d’implantar el curs 2008-09, el Consell de Govern (juliol 
de 2007) va aprovar una sèrie de criteris amb el suport de 
l’aleshores esborrany del reial decret d’organització dels 
ensenyaments universitaris oficials.  

Pel que fa a l’estructura global dels ensenyaments, els criteris 
tracten sobre els aspectes següents: 

1. L’organització en programes de formació de grau, 
prioritzant un accés comú i una diversificació progressiva 
que pot portar a diferents titulacions. Es tracta d’un 
sistema nou que, proposat des de la URV, han fet seu 
altres universitats de l’entorn català a l’hora d’organitzar 
els seus estudis de grau. Aquesta solució és valuosa, tant 
per a l’organització interna de la Universitat com per a 
l’estudiant. Un primer curs comú a diversos graus permet 
als estudiants descobrir les diverses disciplines i precisar 
més el seu projecte d’estudis. Evita una especialització 
precoç, possible font d’una orientació errada i d’un fracàs 
acadèmic. A través d’aquest model acadèmic l’estudiant es 
preinscriu i s’inscriu en un programa de grau i, finalment, 
obté un títol específic. Com a exemple, es poden donar 
situacions esquematitzades com les següents. 

 
 

 
2. La flexibilitat del disseny curricular, que pot permetre una 

doble titulació. 

3. L’estructuració de les matèries optatives en itineraris que 
permetin definir intensificacions —vinculades a la mateixa 
titulació— i minors —a d’altres— que la Universitat fins i 
tot podria oferir com a títol propi. 

4. Establiment del currículum nuclear, que defineix les 
competències bàsiques i comunes a totes les titulacions. 

5. Desplegament del PLED en els nous graus incidint en 
aspectes com el Pla d’Acció Tutorial, la promoció de la 
mobilitat, les pràctiques externes i l’assegurament de la 
qualitat. 
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A banda de l’estructura, es defineixen els conceptes de matèria i 
assignatura i se n’estableix la categorització. També es tracta la 
configuració dels plans d’estudis així com les directrius per a la 
planificació i l’avaluació del treball dels estudiants. 

Posteriorment, el Consell de Govern (octubre de 2007), coincidint 
amb la publicació del Decret d’organització de títols en el BOE, 
refermà els criteris aprovats en l’anterior Consell i n’afegí de nous 
per adaptar-se al nou Decret.  

1. Desenvolupament més ampli dels criteris de currículum 
nuclear i d’acció tutorial que s’acompanya amb 
l’obligatorietat de l’assignatura Ciutadania o Activitats 
Complementàries. 

2. Diversificació de les matèries bàsiques en assignatures 
amb un mínim de 6 ECTS cadascuna. 

3. Plantejar un nou model de dedicació del professorat i a la 
comptabilització d’aquesta dedicació. 

Es tracta, tanmateix, de criteris que en alguns casos, a mesura que 
es concretin alguns condicionants externs (directrius específiques 
per a les titulacions regulades) i es posin en marxa els primers 
estudis de grau, s’hauran de modular per adequar-los a la realitat 
que imposen els nous plans d’estudis. 

Un altre aspecte que incideix de manera notable en la definició dels 
plans d’estudis dels estudis de grau és el relatiu al disseny i el 
desenvolupament de les pràctiques externes i el treball fi de grau. 
Aquests dos punts s’han d’incloure en el sistema d’assegurament 
de la qualitat de les titulacions. En aquest sentit, la Universitat 
treballa per concretar un model metodològic i de gestió de totes 
dues matèries.  

Quant al model metodològic, l’objectiu és donar una estructura 
metodològica vàlida per dissenyar aquests continguts sobre la base 
de les directrius que fixa el RD d’organització de títols, les directrius 
internes de la Universitat, l’experiència que ha suposat la posada 
en marxa dels graus d’Història i Història de l’Art i, per últim, les 
indicacions de l’AQU recollides en el document “Eines per a 
l’adaptació dels ensenyaments a l’EEES” (2005). 

Pel que fa a l’organització, i seguint les recomanacions de l’ANECA 
de fer especial atenció a l’experiència interna prèvia, s’ha iniciat 
una diagnosi interna a través de la qual s’analitza l’estat de les 
pràctiques externes a la Universitat. Aquesta anàlisi haurà de 
contribuir a concretar les eines i els mecanismes que assegurin la 
correcta planificació i el desenvolupament, a més d’una estructura 
de gestió adequada que doni suport a la gestió que ha de 
comportar (formalització de relació amb empreses, establiment de 
convenis, seguiment de l’activitat, etc.). 

Adequar l’oferta d’estudis a la demanda 

Des del punt de vista de l’oferta de nous estudis de pregrau, el 
curs 2006-07 es planteja com un període de transició cap a la 
plena implantació dels nous estudis de grau el 2010-11, en el 
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qual no s’ha activat cap nou estudi a tot el sistema universitari 
català. 

Tot i així, amb l’objectiu d’ajustar l’oferta de places dels actuals 
estudis de pregrau a la demanda, i a instàncies de la Direcció 
General d’Universitats, per al curs 2008-09 s’ha revisat aquesta 
oferta, tal com mostra el quadre següent 

Oferta de places d’estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicle de 
centres integrats i adscrits segons universitat. Curs 2008-
09 

Universitat

Curs 

2007-08

Curs 

2008-09 Diferència

UB 11.592 11.417 -175

UAB 8.656 8.533 -123

UPC 8.036 7.456 -580

UPF 2.866 2.878 12

UdG 3.715 3.585 -130

UdL 2.649 2.484 -165

URV (centres integrats) 3.339 3.264 -75

Total 40.853 39.617 -1.236
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la DGU. 2008. 

En conjunt, es redueix l’oferta respecte al curs 2007-08 en 1.236 
places. La reducció més significativa es dóna a la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb quasi 600 places menys, seguida a 
força distància de la Universitat de Barcelona (-175) i la de Lleida 
(-165). Quant a la URV, cal esmentar l’adequació de l’oferta de 
places del grau d’Història i Història de l’Art a la demanda —de les 
60 i 50 actuals es passa a 50 i 50—, i que, globalment, l’oferta 
tan sols es redueix 75 places. 

Implantar un model docent orientat a l'aprenentatge i centrat en 
l'estudiant 

En el projecte formatiu de la URV es defineixen les competències i 
habilitats transversals que, a més de les específiques de cada 
ensenyament, tots els titulats de la URV haurien de tenir i 

configuren el currículum nuclear de la URV.  

Amb la finalitat de formar els estudiants en les competències 
establertes en el currículum nuclear de la URV, aquest curs 2007-
08 s’han ofert les activitats i els cursos que es detallen a la taula 
següent. 
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Cursos relacionats amb la competència Alumnes

Gestió de la Informació i el Coneixement 251

Tecnologies de la Informació i el Coneixement 177

Comunicació Oral i Escrita 43

Orientació Professional 332

Idioma estranger 199  
Font: Servei de Recursos Educatius. 

En el marc general de l’EEES, la tutoria esdevé una part 
substancial del procés d’ensenyament-aprenentatge universitari i 
una estratègia per promoure’n la millora. La tutoria s’entén com 
un procés de caràcter formatiu, orientador i integral desenvolupat 
pels docents universitaris amb la finalitat d’orientar l’alumnat en 
el seu procés formatiu. En aquest sentit, la URV ha implantat un 
procés de tutoria acadèmica per tal de potenciar una formació 
integral i de qualitat per a l’estudiant. 

D’altra banda, per tal de respondre als requeriments 
d’assegurament de la qualitat en els processos d’acreditació, es 
continua treballant per aconseguir en els centres: 

• Definir un pla d’acció tutorial de centre (PAT) 

• Assignar un tutor o tutora per estudiant 

• Disposar d’informació a la web institucional i de centre 

• Disposar d’evidències de seguiment 

• Realitzar sessions de treball amb tutors 

• Possibilitar l’ús d’un espai virtual de tutories 

La situació del curs 2006-07 en els centres i el campus de les 
Terres de l’Ebre (13 localitzacions) amb relació a aquests 
paràmetres es recull a la taula següent. 

Objectius Realitzat En procés No realitzat

Definir PAT de centre 6 4 3

Assignar un tutor/a per estudiant 12 1

Disposar d’informació a la web 5 8

Evidències de seguiment 3 6 4

Realitzar sessions de treball amb tutors 5 8

Utilitzar Moodle tutories 5 8  
 Font: Servei de Recursos Educatius. 

Per al curs 2007-08 el Consell de Govern (desembre de 2007) ha 
aprovat les directrius dels plans d’acció tutorial per centre per als 
nous ensenyaments. En aquest sentit, esdevé una prioritat que 
durant aquest curs els centres es dotin d’un pla d’acció tutorial, 
s’assigni un tutor o tutora a cada estudiant, es faci visible la 
informació a la pàgina web i es disposi d’evidències del procés de 
tutoria engegat. 

Amb l’estratègia d’adaptar els espais de treball a les noves 
propostes docents, la URV compta amb dues eines: el Docnet, 
que facilita l’elaboració de les guies docents de les matèries, i el 
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Moodle, que conforma un entorn virtual de formació i n’integra un 
destinat a la tutoria dels alumnes. A més, per al curs vinent, 
Docnet esdevindrà formalment, per acord del Consell de Govern 
(febrer de 2008), l’eina a través de la qual es publicarà l’oferta 
acadèmica de la Universitat. 

Quant al sistema de videoconferències, s’ha iniciat l’ampliació del 
nombre de sales dotades d’aquest equipament en tres més amb 
la de l’Escola Universitària de Turisme i Oci (Vila-seca), l’Escola 
Universitària d’Infermeria (Tarragona) i una segona a la Facultat 
de Ciències de l’Educació i Psicologia (Tarragona). 

En conjunt, es tracta d’una infraestructura que en el nou escenari 
dels estudis de grau ha de facilitar la tasca docent del professor i 
la d’aprenentatge de l’estudiant. 

Augmentar l’eficàcia i l’eficiència de la URV en els processos de formació 
de titulats per a la societat del coneixement 

La formació contínua del professorat és un element clau per 
assolir el primer objectiu de la Universitat, proporcionar una 
formació superior de qualitat als ciutadans, i ho és particularment 
en el marc dels processos de millora docent que es duen a terme 
en el desenvolupament del PLED. L’Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE), mitjançant el Pla de formació del professorat 
(PROFID), proporciona una oferta de formació contínua per al 
professor en el seu rol de planificador, executor i tutor de les 
diferents accions formatives. Aquesta oferta es planifica a través 
de dos programes complementaris, el pla general i el pla 
específic, els resultats dels quals es presenten en l’apartat de 
l’informe dedicat a “Recursos i organització” 

La Unitat de Suport Tecnològic de l’SRE col labora estretament 
amb l’ICE en la formació del professorat en l’entorn virtual de 
formació (Moodle). 

Tal com s’ha fet en altres cursos, en el 2007-08 s’han realitzat 
sessions de treball amb el professorat on s’ha utilitzat el Docnet, 
específicament dissenyat per realitzar l’exercici metodològic 
d’adaptació de la docència a l’EEES a la URV. 

A més, també s’han programat sessions de treball destinades a 
ajudar el professorat a plantejar una proposta d’avaluació 
considerant els paràmetres de l’EEES. Les dades de participació al 
curs d’Avaluació per Competències del curs 2006-07 es mostren a 
continuació: 

Centre Ensenyament Assistents

ETIEI 6

EAEI 2

ETTT 8

ETSEQ ETIM 7

Turisme 8

Infermeria 9

FCEE Economia 5

EUTO Turisme 6

51

ETSE

Total

CTE
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Font: Servei de Recursos Educatius. 

En aquest context, cal fer esment de l’activació de places per a 
aquest curs de tècnics de suport a la qualitat de la docència que, 
entre altres tasques, han de respondre a les necessitats derivades 
del procés d’incorporació de la URV a l’EEES. Les funcions i 
activitats que han de desenvolupar aquests figures es completen 
a l’apartat de “Recursos i organització”. 

Dins de la millora dels processos d’aprenentatge, la primera acció 
cronològicament des que l’estudiant s’incorpora a l’ensenyament 
universitari, és precisament ajudar-lo en el procés d’adaptació. 
Amb l’objectiu d’analitzar les expectatives i la realitat que es 
troba l’alumne quan arriba a la Universitat en factors que poden 
incidir a la docència, es realitza l’estudi sobre la vivència dels 
alumnes al primer quadrimestre del primer curs (1Q-1R). En el 
curs 2006-07 hi van participar 225 alumnes de 28 titulacions i 
aquest curs 2007-08 hi han participat 424 alumnes de 30 
titulacions. 

Així mateix, s’han elaborat informes de rendiment acadèmic dels 
alumnes, especialment des del primer curs, com a instruments 
orientats a la millora. En aquests documents s’analitzen les taxes 
de rendiment i èxit de les titulacions. S’han lliurat als centres en 
dos moments: maig 2007 (resultats del primer quadrimestre de la 
primera convocatòria del curs 2006-07) i octubre 2007 (resultats 
anuals de primera i segona convocatòria de curs 2006-07). 
També s’han redactat informes personalitzats per centre i 
ensenyament, disponibles des de l’entorn virtual de formació. 

D’altra banda, en la línia de desenvolupar mecanismes per 
millorar l’organització i gestió dels programes de pràctiques, el 
curs 2006-07 es va crear a Docnet un nou model de guia docent 
específicament dissenyat per a les assignatures de pràctiques, 
model que s’ha tornat a redissenyar aquest curs 2007-08.  

Una peça important per augmentar l’eficàcia i l’eficiència de la 
URV en els processos de formació de titulats per a la societat del 
coneixement és l’estudi de percepció de la docència (EPD). La 
participació en aquest estudi també és voluntària per part de les 
titulacions i en el curs 2006-07 hi van participar 26 titulacions i 
274 alumnes. 

Aconseguir una URV incorporada al procés d’harmonització europea 

Aquest procés d’adaptació a l’EEES dels primers cursos de les 
titulacions constitueix una experiència positiva i un element de 
referència a l’hora de dissenyar i implantar els plans d’estudis 
dels nous graus així com en la concreció del nou rol que han 
d’assumir els agents implicats. 

Al novembre de 2007, un cop finalitzat l’exercici metodològic del 
curs 2006-07, les dades resum de l’estat d’adaptació de les 
actuals titulacions a l’EEES és de 8 sessions de treball amb 63 
docents per a 52 graus i 37 màsters treballats. Quant a les guies 
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docents, se n’han desenvolupat un total de 792 que, afegides a 
les 1.634 existents prèviament, suposen 2.426 guies docents 
desenvolupades. 

La URV va sol licitar al febrer passat la certificació de les 
titulacions que van participar en les proves pilot d’adaptació a 
l’EEES impulsades des del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa (abans DURSI). La convocatòria es regeix per la 
Resolució IUE/3807/2007, de 18 de desembre, per la qual es 
dóna publicitat al procediment de certificació de l’adaptació de les 
titulacions de les universitats del sistema universitari de 
Catalunya a l’espai europeu d’educació superior. 

Els ensenyaments de la URV que van presentar sol licitud són els 
que han finalitzat completament la prova pilot: els cinc graus 
(Telecomunicació, Enginyeria Química, Turisme i Oci, Història, 
Geografia) i tres màsters (Estudis Culturals Mediterranis, 
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i Enginyeria 
Química i de Processos) participants en la primera convocatòria, a 
més del màster de Tecnologia Educativa, participant en la segona 
convocatòria de les proves pilot. Estan pendents de certificar el 
grau d’Economia i el grau d’Educació Social, que podran presentar 
sol licitud el curs vinent, tan bon punt finalitzin el període de 
desenvolupament de la prova pilot. 

La documentació presentada per a la certificació consisteix en una 
sol licitud i el recull de les evidències segons el document publicat 
per l’AQU Catalunya “Evidències necessàries per al procés 
d’avaluació i certificació de les titulacions participants en el Pla 
Pilot d’adaptació a l’EEES”. Entre aquestes evidències s’hi 
inclouen: 

• la informació pública sobre l’ensenyament a disposició dels 
alumnes i els potencials alumnes 

• orientacions complementàries del funcionament intern de 
l’ensenyament a l’abast del professorat 

• sistema d’indicadors associats al període d’adaptació de la 
prova pilot 

• informe sobre les estratègies d’adaptació i d’innovació 
implantades a la Universitat durant el període de 
desenvolupament de les proves pilot. 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU Catalunya), organisme encarregat de l’avaluació del 
desenvolupament de les proves pilot, disposa d’un termini de sis 
mesos per emetre els informes sobre la pertinença de la 
certificació. 

La Universitat, amb el suport del Consell Social, ha organitzat per 
cinquena vegada la Jornada d’Innovació Docent, que va tenir lloc 
els dies 13 i 14 de novembre de 2007 a l’Aula Magna de la 
Facultat de Ciències Jurídiques, al campus Catalunya. En aquesta 
ocasió, la Jornada s’emmarcava en les Trobades sobre Qualitat en 
l’Educació Superior, de l’Agència Estatal d’Avaluació de la Qualitat 
i Acreditació (ANECA). Aquesta iniciativa té com a objectiu la 
realització conjunta, entre l’ANECA i diferents universitats de 
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l’Estat, de trobades d’estudi, reflexió i debat sobre temes 
estratègics per a la qualitat en l’educació superior. 

Així, les V Jornades d’Innovació Docent de la URV, dedicades a la 
“Garantia de qualitat docent: processos, estàndards i indicadors”, 
van ser escollides per formar part de l’oferta de 10 jornades sobre 
qualitat universitària que s’han dut a terme en diferents 
universitats de l’Estat. 

En aquesta edició es va proposar un programa centrat en les 
diferents perspectives del procés de garantia de la qualitat 
docent, eix de les transformacions requerides en la convergència 
cap a l’espai europeu d’educació superior (EEES). L’objectiu de 
reunir experts i personal d’universitats catalanes i espanyoles per 
analitzar i discutir sobre els temes proposats i la necessitat de 
generar accions comunes i compartides entre tots els agents 
implicats en el procés es va complir amb escreix. El nombre de 
participants en les jornades va ser de 221, dels quals 22 van 
participar en qualitat de ponents. Del total d’assistents, 168 eren 
PDI, PAS o estudiants de la URV, i 31 van ser representants de 15 
universitats diferents de l’Estat espanyol. 

Amb l’objectiu de proporcionar elements de referència vàlids per 
al procés de reforma dels estudis de grau, i alhora deixar 
constància de les accions dutes a terme a la URV en el procés 
d’integració a l’EEES, durant aquest curs (octubre 2007) s’ha 
presentat la publicació Un projecte compartit de canvi educatiu. la 
Universitat Rovira i Virgili davant l’espai europeu d’educació 
superior. En són autors el vicerectorat de Política Docent i EEES i 
la càtedra Unesco de Gestió i Política Universitària de la 
Universitat Politècnica de Madrid, que dirigeix el professor 
Francisco Michavila. Aquesta publicació recull les conclusions del 
seminari La URV davant l’EEES: Reflexió Conjunta per a una 
Estratègia de Futur, que es va dur a terme a Tarragona al 
novembre del 2005. En concret, ofereix una visió del procés 
d’adaptació de la URV a l’espai europeu d’educació superior a 
partir de l’anàlisi de tres eixos d’actuació: la formació del 
professorat, la cultura de l’EEES i la renovació metodològica i 
qualitat dels titulats. Tant és així que el llibre esdevé una eina útil 
a l’hora de dissenyar estratègies elaborar propostes de millora de 
la qualitat docent, investigadora i de gestió de la URV, i també 
aporta idees per reflexionar en altres contextos universitaris.  

2. Formació de postgrau 

Consolidar una oferta de màsters oficials atractiva i de qualitat 

El curs 2007-08 la URV ha implantat 13 nous títols de màster, 
que s’integren en 8 programes oficials de postgrau, dels quals 5 
també són nous. Vuit dels nous màsters (61% del total de 
màsters nous) són interuniversitaris, un és màster Erasmus 
Mundus i la meitat estan coordinats per la URV.  
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Amb aquests nous ensenyaments, l’oferta de postgrau de la URV 
per al curs 2007-08 ha estat de 37 màsters oficials, integrats en 
21 programes oficials de postgrau, dels quals el 51% són 
interuniversitaris i d’aquests 10 són coordinats per la URV, tal 
com mostra la taula següent. 

Indicadors d’oferta de màsters oficials  

2006-07 2007-08 Diferència

Nombre de POP 16 21 5

Oferta de màsters oficials

Total 24 37 13

URV 13 18 5

Interuniversitaris 11 19 8

Coordinats URV 6 10 4

Coordinats altres universitats 5 9 4  

Per a la programació d’estudis oficials de postgrau del curs 2008-
09, la URV ha aprovat tres noves propostes d’implantació de 
màsters oficials —en l’àmbit de l’enginyeria i el d’humanitats— 
integrats en dos programes oficials de postgrau, un dels quals és 
de nova creació (Enginyeria Energètica, Climatització i 
Refrigeració).  

El màster en Enginyeria Termodinàmica i de Fluids i el Màster en 
Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis són 
interuniversitaris (un coordinat per la URV i un altre, coordinat 
per la Universitat de Valladolid) i ofereixen un títol conjunt. Tots 
dos són de recerca i han obtingut una avaluació favorable de 
l’AQU. 

De la seva banda, el màster en Llengües i Cultures Europees, que 
té un perfil mixt (recerca i professionalitzador) encara no ha rebut 
l’informe favorable de l’AQU, requerit per la DGU per autoritzar-
ne la implantació. 
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També s’han presentat a la DGU diverses modificacions de 
màsters oficials i doctorats per al curs 2008-09 aprovats en 
programacions anteriors. En aquest sentit, cal fer referència a la 
modificació sol licitada per al màster en Formació de Professionals 
de la Formació, iniciat el curs 2007-08, ja que es tracta d’un 
màster Erasmus Mundus. La modificació de la URV s’ha plantejat 
amb un doble sentit: 

1. Adaptar el títol del màster per tal que coincideixi amb 
l’aprovat per la Unió Europea Mundusfor-Formation de 
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Professionnels de la Formation, que se segueix impartint 
com a Erasmus Mundus. 

2. Per tal de facilitar que hi hagi més candidats, atès que el 
preu de la matrícula és més elevat que l’habitual i 
l’exigència de mobilitat associada a un màster Erasmus 
Mundus, es proposa oferir un màster amb la titulació de 
l’especialitat de la URV Formació de Professionals de la 
Formació: Formació i Gestió de Recursos Humans com a 
títol oficial per a aquells estudiants que vulguin cursar la 
totalitat del màster a la Universitat.  

Aquesta proposta ha obtingut un informe favorable de l’AQU. 
Quan la DGU faci pública l’aprovació definitiva de les propostes de 
nous màsters per al curs 2008-09, l’oferta oficial de postgrau de 
la URV quedaria constituïda per 40 màsters integrats en 22 
programes oficials de postgrau. 

En el marc del conveni de col laboració signat entre el MEC i 
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) (juny de 2007), s’ofereixen als 
estudiants de màsters oficials préstecs sense interès amb el 
propòsit de finançar el cost dels seus estudis o bé facilitar una 
renda mensual als estudiants.  

Es finançarà un pagament inicial de 6.000  com a màxim per 
cada beneficiari i addicionalment es podrà sol licitar una renda 
mensual de fins a 800  mensuals que es farà efectiva des del 
moment de formalització de la matrícula. El límit temporal és el 
període màxim de durada del màster, amb un límit de 21 
mensualitats. L’amortització és a 10 anys amb dos de carència. 

D’altra banda, amb l’objectiu d’afavorir la captació de nous 
alumnes en els estudis de postgrau, el Consell de Govern (maig 
de 2007) ha aprovat el programa d’ajuts per cursar estudis de 
màster oficials a la URV. Amb un pressupost de 336.000  per al 
curs 2007-08, el programa preveu tres modalitats d’ajuts: 
modalitat A: ajuts de complement a l’estudi (fins a un màxim de 
2.000 ); modalitat B: ajuts de mobilitat (fins a un màxim de 
3.000 ), i modalitat C: ajuts d’estudis (fins a un màxim de 6.000 
). 

Si es considera el resultat de les tres convocatòries realitzades, el 
curs 2007-08, s’han concedit un total de 102 ajuts (el 55% dels 
185 que es treien a concurs) a estudiants matriculats en 31 
màsters oficials per un valor de 327.000 . El 40% de l’import 
concedit es correspon amb ajuts a l’estudi (22 ajuts) orientats a 
atreure estudiants estrangers, prop d’un terç es destina a ajuts 
per a la mobilitat (35 ajuts) amb al propòsit de promocionar els 
estudis de la URV entre els estudiants de fora el territori català i 
la resta (27%) són ajuts de complement a l’estudi (45 ajuts).  

Beneficiaris dels ajuts per branca de coneixement i 
modalitat. Curs 2007-08  
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C. Socials i 

Jurídiques Humanitats

C. de la 

Salut Ciències Tècnic Total

Ajuts 13 12 6 5 9 45

Import ( ) 26.000 24.000 12.000 10.000 18.000 90.000

Ajuts 12 10 5 1 7 35

Import ( ) 36.000 30.000 15.000 3.000 21.000 105.000

Ajuts 8 6 1 1 6 22

Import ( ) 48.000 36.000 6.000 6.000 36.000 132.000

9 8 4 3 7 31

Modalitat d'ajut

A

B

C

Núm. màsters  
Font: Escola de Postgrau i Doctorat. 
Més enllà dels objectius formatius propis de la seva 
especialització, els títols de màster de la URV també persegueixen 
l’assoliment d’un conjunt de competències i habilitats transversals 
que s’identifiquen a través del currículum nuclear de la 
Universitat. 

En aquest sentit, el Consell de Govern (febrer de 2008) ha 
aprovat la implantació als postgraus de la URV d’un programa de 
formació comuna que s’entronca amb les directrius que guien la 
implantació de l’EEES. Aquest programa, que organitza l’Escola de 
Postgrau i Doctorat, inclou formació en competències transversals 
i generals que són necessàries pels estudiants del tercer cicle. 

Els objectius i continguts del programa es defineixen pel 
desenvolupament de competències i habilitats genèriques d’acord 
amb els descriptors de Dublín (marc general) i les línies del Pla 
Estratègic de la URV (marc institucional). Així, el currículum 
nuclear de postgrau es defineix com la formació comuna que es 
treballa en matèries addicionals i que se centra en les 
competències generals de ciutadania i orientació professional. 

Per al desenvolupament del programa de formació comuna es 
plantegen cursos de diferent durada i metodologia docent, que 
permeten desenvolupar habilitats generals (no estrictament en 
l’àmbit de la recerca). Aquests cursos ajuden els estudiants al seu 
desenvolupament personal, a encetar una recerca i a presentar 
els seus avenços a diferents audiències. D’altra banda, també 
estan dissenyats per tal de comprometre’ls tant amb el vessant 
ètic com amb la funció social que la ciència té al món. 

El programa de formació comuna va adreçat a tots els estudiants 
de postgrau, especialment als estudiants de doctorat. En el curs 
acadèmic 2007-08 el programa s’activa com a prova pilot amb 
dos mòduls de 15 hores presencials cadascun i té caràcter optatiu 
per als estudiants de postgrau. 

Per al curs 2008-09 adopta un caràcter obligatori per als 
estudiants de doctorat amb beca URV i els estudiants de màster 
amb ajut. Posteriorment s’estendrà l’obligatorietat a tots els 
estudiants de màster. 

Donar la màxima difusió a l’oferta de programes oficials de postgrau 

En el darrer any, s’han realitzat diverses actuacions enfocades a 
potenciar els sistemes de captació de nous alumnes, amb especial 
incidència en l’àmbit internacional i en els estudis de màster. En 
aquesta línia, el Consell de Govern (juliol de 2007) ha aprovat el 
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programa de captació internacional de la URV en què es preveuen 
les mesures següents: 

a) Creació de la comissió de captació permanent que ha de 
coordinar, programar i fer el seguiment de les diverses 
activitats de captació. En concret, ha de vetllar per 
desenvolupar el pla de captació anual (participació en fires, 
selecció de materials de captació), optimitzar els viatges a 
l’exterior del personal de la URV i establir protocols de 
captació per a cada àrea estratègica. 

b) Elaboració del Pla estratègic d’internacionalització, que es 
concreta en l’apartat de l’informe referent a 
internacionalització i que ja compta amb una comissió de 
treball constituïda per acord del Claustre de 14 de 
novembre de 2007. 

c) Millora dels procediments administratius relatius a 
l’acceptació de la matrícula d’estudiants internacionals a la 
URV. 

d) Elaboració del mapa de convenis de la URV. 

e) Concreció de les necessitats de les àrees estratègiques de 
captació: oferta d’estudis segons demanda, materials de 
captació específics, convenis i borsa de beques. 

f) Elaboració d’un pla de màrqueting internacional per al 
programa de màsters oficials. 

Un dels primers resultats d’aquestes mesures és la presència de 
la URV en fires de postgraus realitzades en diversos països, la 
signatura d’acords bilaterals amb universitats de l’àrea 
llatinoamericana (Argentina, Mèxic, etc.) i asiàtica (Xina) per a la 
mobilitat d’alumnes o programes de beques (beques Carolina, 
etc.) per a l’intercanvi de professorat o alumnes, tal com 
s’analitza en l’apartat de l’informe dedicat a la internacionalització 
de la URV. 

Per tal d’aconseguir la màxima divulgació de l’oferta integral de 
postgrau de la URV i la diversificació de materials, en aquest 
darrer curs s’han elaborat nous materials, amb nous formats, 
especialment dissenyats per contribuir a la visibilitat d’aquesta 
oferta en certàmens i fires d’abast estatal i, sobretot, 
internacional on la URV participa, tal com es reflecteix en l’apartat 
d’internacionalització d’aquest informe. Com a novetats 
d’enguany, cal destacar l’edició d’un quadríptic que incorpora els 
màsters oficials i, com a novetat, els màsters propis —oferts per 
la Fundació URV— del curs 2008-09 en llengua anglesa i 
castellana. Aquest nou material de difusió ha de substituir els 
fullets individuals que fins ara s’han editat per a cada màster. 
Paral lelament, l’Escola de Postgrau i Doctorat treballa en 
l’elaboració d’una guia de l’oferta de postgrau de la Universitat 
més detallada que integra els màsters tant oficials com propis. 

En la línia de potenciar la relació i la vinculació dels estudiants 
amb la universitat que els acull, al mes de novembre es va 
celebrar la festa d’acollida de l’alumnat estranger que cursa 
estudis de postgrau a la URV. A través d’aquest acte s’informa els 
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estudiants sobre el programa d’integració que vol facilitar la 
relació entre els mateixos estudiants i establir un canal de 
comunicació permanent entre ells i l’Escola de Postgrau i 
Doctorat, que els ha de donar servei durant l’estada acadèmica a 
la Universitat. 

Els mecanismes per integrar aquest alumnat es basa a facilitar la 
creació de grups de trobada i conversa en diferents idiomes, el 
contacte i el diàleg dins el mateix col lectiu en un fòrum i una 
relació permanent amb l’Escola, per demanar informació o 
plantejar qüestions diverses. Paral lelament, durant el curs també 
s’organitzen tres sortides de caire lúdic. 

Un altre mecanisme que posteriorment hauria de repercutir en la 
millora de la difusió dels màsters —i captació de nous 
estudiants— mitjançant la fidelització dels actuals estudiants de 
postgrau a la institució que els ha acollit durant la realització dels 
seus estudis es preveu que sigui, entre altres, la celebració al mes 
de juliol d’una festa de graduació dels màsters. Aquest acte vol 
enfortir el sentiment de pertinença a la URV per part del col lectiu 
d’estudiants, en aquest cas de màsters. A més, també vol ser un 
acte públic de reconeixement de la Universitat envers l’esforç i el 
mèrit dels estudiants que han finalitzat amb èxit la seva formació 
de postgrau. 

3. Doctorat 

Manteniment d’una oferta de doctorat de qualitat 

La posada en marxa dels programes oficials de postgrau 
comporta la progressiva extinció dels programes de doctorat 
regulats pel RD 778/1198, alguns dels quals encara estan vigents 
i representen el manteniment d’una tradició formativa i 
investigadora consolidada a la URV. Paral lelament, en el marc 
dels programes oficials de postgrau s’ofereixen estudis oficials de 
doctorat que segueixen les directrius del RD 56/2005 i s’adapten 
als requeriments del procés d’harmonització europea dels estudis 
de tercer cicle. 

Per al bienni 2007-09, la URV ha iniciat 5 programes de doctorat 
segons el RD 778/1998. D’aquests, 3 són interuniversitaris i la 
URV en coordina 2. A partir de l’organització fixada pel RD 
56/2005, per al curs 2007-08, s’han programat 19 estudis de 
doctorat integrats en el mateix nombre de programes oficials de 
postgrau. D’aquests, 14 han obtingut la menció de qualitat del 
MEC, la qual cosa referma el reconeixement extern del compromís 
de la URV amb la qualitat dels seus programes formatius. 

Per tant, el curs 2007-08 la URV ofereix 24 programes de 
doctorat, dels quals 16 (66,7% del total) han estat reconeguts 
externament amb la menció de qualitat, tal com mostren les 
dades de doctorat recollides al final d’aquest informe. 
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4. Formació permanent 

Garantir el rigor i la qualitat acadèmica de la formació permanent 

La URV, en la línia d’excel lir en els processos d’aprenentatge de 
nivell superior i proporcionar a les persones el màxim grau de 
capacitació al llarg de la vida, durant el curs 2007-08, ha 
establert la Normativa sobre estudis propis de formació de 
postgrau i cursos d’extensió universitària, aprovada pel Consell de 
Govern al febrer del 2007 quant a l’adaptació dels criteris 
d’estructura docent dels màsters propis als criteris que regeixen 
la programació d’estudis oficials de postgrau.  

En aquest sentit, la Universitat ha començat a revisar la 
programació de títols propis de postgrau, que té com a resultat 
l’alineament progressiu amb els criteris i directrius que s’apliquen 
a l’oferta formativa de títols oficials i el disseny d’un model de 
protocol per presentar sol licituds de nous màsters propis generat 
a partir del que s’utilitza per als màsters oficials. 

D’altra banda, tal com s’apunta anteriorment en l’apartat relatiu a 
la difusió de l’oferta de postgrau, des d’enguany, per tal de donar 
una visió integral i uniforme de l’oferta formativa de postgrau en 
l’àmbit dels màsters —tant oficials com propis— de la Universitat 
en els nous materials per a la difusió de l’oferta de postgrau 
també s’inclou la programada per la Fundació URV. 

Pel que fa a l’oferta de formació permanent de l’any 2007, cal fer 
referència a l’augment del nombre d’activitats formatives 
iniciades (181) amb relació a les de l’any anterior (151), degut a 
la potenciació de la formació a mida. Per àmbits científics, es 
palesa un increment significatiu del nombre de cursos en les 
humanitats (de 9 a 32), les ciències (de 7 a 15) i les ciències 
socials (de 59 a 83), així com la disminució de les accions 
formatives iniciades en els àmbits de la salut i els ensenyaments 
tècnics.  

L’augment de l’oferta també es reflecteix en la matrícula (4.890), 
que s’ha incrementat el 4,8% respecte a la del curs anterior 
(4.665). Segons la branca de coneixement, els àmbits de la salut 
i les ciències socials concentren el 72% dels alumnes matriculats. 

Finalment, amb relació a la modalitat d’impartició, cal destacar 
que el 32,6% els cursos iniciats s’han impartit en línia o de 
manera semipresencial.  

Per disposar de més informació sobre aquest tipus d’activitat 
formativa es pot consultar les dades de formació permanent de 
l’annex. 
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5. Comunitat universitària 

Contribuir a l’assoliment dels objectius acadèmics dels estudiants 

Durant el curs 2007-08 una de les principals actuacions 
impulsades per l’equip de direcció i aprovades pel Consell de 
Govern (juliol de 2007) és la creació del Centre d’Atenció als 
Estudiants (CAE), l’estructura que té com a missió esdevenir el 
centre de suport de referència per als estudiants des de la seva 
etapa d’incorporació a la Universitat fins que la finalitzen a través 
d’una oferta de serveis orientats a l’estudiant que millorin la seva 
estada a la URV. En el punt de l’apartat “Recursos i organització” 
que tracta sobre els àmbits de la gestió i l’organització se’n 
detallen les característiques pel que fa a organització i 
competències. 

La URV, en col laboració amb el Consejo Superior de Deportes, 
desenvolupa un programa de seguiment d’esportistes d’alt nivell a 
fi de fer possible que alternin l’activitat esportiva i els estudis 
acadèmics. Aquesta iniciativa ha d’ajudar a la total integració 
d’aquests esportistes al sistema educatiu universitari. 

Amb aquest efecte, la Comissió d’Estudiants i Comunitat 
Universitària ha establert les condicions que cal acreditar per ser 
considerat esportista d’alt nivell de la Universitat Rovira i Virgili. 
La convocatòria és oberta a estudiants matriculats a la URV en 
estudis conduents a titulacions de primer, segon i tercer cicles 
durant el curs 2007-08. 

Els beneficis que comporta la participació en aquest programa 
són: 

• Tutories per compatibilitzar l’activitat acadèmica amb 
l’esportiva. 

• Dotació d’ajuts econòmics, depenent de la resolució del 
Consejo Superior de Deportes, per a material acadèmic i 
esportiu, desplaçaments, etc. 

• Reconeixement de crèdits de lliure elecció (3 crèdits per 
curs acadèmic, amb un màxim de 9 crèdits en titulacions de 
primer cicle, un màxim de 12 crèdits en titulacions de 
primer i segon cicle i un màxim de 3 crèdits en titulacions 
de només segon cicle). 

El pressupost total del programa d’ajuts per al curs 2007-08 és de 
7.200  (1.200  per esportista) que aporten el Consejo Superior 
de Deportes i el Consell Social de la URV a parts iguals. 
Actualment són sis els esportistes d’alt nivell de la URV que s’han 
acollit al programa, en el marc de diferents disciplines esportives. 
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Implicar els estudiants en el procés de configuració de l’EEES 

El procés d’harmonització europea cap a l’EEES té entre els 
principals focus d’atenció els estudiants, que han d’assumir un 
paper actiu en tot el procés, especialment pel que fa al repte que 
deriva de la nova configuració dels ensenyaments (RD 
1393/2007). Malgrat tot, la integració dels estudiants en aquest 
procés ha estat un dels punts menys atesos per part de les 
universitats catalanes i espanyoles. Amb l’objectiu d’establir els 
mecanismes necessaris per afavorir la participació dels estudiants 
en l’organització i els continguts educatius de la Universitat, el 
Consell de Govern (maig de 2007) ha acordat l’aplicació de 
diferents mesures en aquest sentit: 

• Promoure la participació dels estudiants en l’elaboració dels 
nous títols de grau. De cara a la configuració dels nous 
plans d’estudis, s’estableixen procediments de consulta 
interns i externs, i els centres han d’incloure un sistema de 
consulta als estudiants per tal de recollir les seves opinions. 

• Participació en l’anàlisi de la percepció de la docència a 
primer curs i a cursos posteriors, que permeti complir el 
sistema d’assegurament de la qualitat previst pel MEC on es 
demana que s’indiquin els procediments d’anàlisi de la 
satisfacció de col lectius com el dels estudiants.   

• Participació en l’avaluació dels nous ensenyaments. 

• Formació general sobre el procés de convergència a l’EEES, 
que s’imparteix en el marc del currículum nuclear dirigit a 
tots els estudiants de la URV. 

En aquesta línia, cal remarcar la participació de 15 estudiants en 
les V Jornades d’Innovació Docent que es van organitzar la URV al 
setembre del 2007, centrades en aquesta edició en el procés de 
garantia de la qualitat docent com a eix de les transformacions 
requerides en la convergència cap a l'EEES. Així mateix, també 
cal fer esment de la participació del Consell d’Estudiants en 
jornades i trobades a escala estatal (Sevilla i Santander) que 
tenen per objectiu conèixer, reflexionar i plantejar propostes 
sobre l’adaptació a l’EEES.  

Impulsar les associacions d’estudiants de la URV 

La URV, al llarg dels 15 anys d’existència, ha configurat al seu 
voltant una àmplia comunitat d’antics alumnes i col laboradors 
diversos que són receptors potencials de serveis universitaris. 
D’altra banda, la dinàmica d’implantació del Campus Extens 
(vegeu l’apartat de territori en què es detallen els avenços en el 
projecte) comporta la necessitat de configurar al seu voltant una 
comunitat d’usuaris que tingui accés a determinats serveis de la 
universitat. En aquesta línia, la Universitat ha elaborat un 
document marc sobre “Amics de la URV” que ha de servir per:  

• Estendre alguns dels serveis universitaris a l’entorn proper. 

• Potenciar la presència social i el paper de dinamització de la 
universitat en el seu territori. 

Participació dels 
estudiants en el 

procés de 
convergència a 

l’EEES 

Amics 
URV 



 

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Maig 2008 81 

• Reforçar el sentiment de pertinença a la URV. 

• Informar i fidelitzar futurs membres de la comunitat 
universitària. 

Per tal de desenvolupar les directrius del document marc, el 
Consell de Govern de febrer de 2008 ha acordat crear una 
comissió tècnica que ha de definir els perfils d’usuaris potencials i 
el catàleg de serveis possibles. 

De cara a donar a conèixer la Universitat als seus alumnes i 
incentivar la participació dels estudiants, en aquest curs s’ha 
realitzat a Tarragona, Reus i Tortosa una nova edició de les 
jornades Coneix la URV: Participació Estudiantil, en la qual han 
participat 67 estudiants. Enguany s’han orientat específicament a 
incrementar la participació en les eleccions al Consell 
d’Estudiants, a més de vetllar perquè es compleixin els objectius 
següents: 

• Donar a conèixer el funcionament de la Universitat. 

• Apropar els serveis i recursos que la URV posa a la seva 
disposició. 

• Fomentar la participació estudiantil. 

• Motivar els estudiants en un ambient de participació i 
creació. 

Les jornades s’estructuren en dos blocs separats: “Coneix la URV” 
i “Participació estudiantil” i inclouen el desenvolupament de 
metodologies actives de treball que afavoreixin la participació dels 
estudiants, com ara jocs de rol. Les jornades inclouen el 
reconeixement de crèdits de lliure elecció si se superen els 
mecanismes establerts d’avaluació. 

En la línia d’enfortir l’associacionisme dels membres de la 
comunitat universitària en el marc del “Programa de foment i 
suport de les associacions i grups d’estudiants de la URV”, el 
Consell de Govern de desembre de 2007 va aprovar la 
convocatòria de 2008 per a la subvenció de projectes. 

Aquesta convocatòria està destinada a finançar, totalment o 
parcialment, les despeses generades per les activitats, programes 
i accions de difusió que les associacions i grups d’estudiants de la 
URV legalment constituïts pretenen dur a terme al llarg del 2008. 
Les actuacions objecte de finançament s’han d’emmarcar en 
algun dels àmbits següents: 

• Foment de l’associacionisme i la participació. 

• Formació i estudi sobre temes universitaris, de joventut i 
interculturals. 

• Activitats culturals. 

• Organització de jornades, trobades, cursos, conferències, 
etc. 

• Activitats de difusió de la mateixa associació. 
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Un cop resolta, s’ha concedit 3 ajuts per un import global de 
16.614  destinats a projectes proposats per diferents 
associacions d’estudiants de la Universitat. 

Amb l’objectiu de consolidar els lligams entre els membres de la 
comunitat universitària, reforçar el sentiment de pertinença a la 
Universitat i donar a conèixer el territori, la URV ha implantat un 
programa d’activitats de senderisme amb la col laboració de dues 
empreses especialitzades en aquest tipus d’activitats de Reus i el 
Masroig. Es preveu la realització d’una a dues sortides mensuals 
guiades, aptes per a tothom i amb un recorregut de 10 a 15 km. 
El nombre màxim de places establert per a cada sortida és de 25 
persones. Per tal de facilitar la màxima difusió de les activitats, 
s’ha habilitat un apartat específic a la web de la URV que inclou 
informació sobre les activitats realitzades i les previstes. Les 
activitats realitzades fins al moment són les que es recullen a la 
taula següent. Es tracta d’activitats que registren un elevada 
participació; de fet, totes cobreixen el màxim de places, per tant, 
el nombre de participants se situa per sobre dels 200. 

Activitats de senderisme realitzades (novembre 2007-abril 
2008) 

Novembre Congost de Fraguerau i Ermita de Sant Bartomeu

Desembre Vall del Glorieta

Gener Els Masos del Montsant

Barranc de la Pasquala-Ermita de Sant Joan

Montsant, l'art de la pedra

La ruta del Carrasclet (I)

La ruta del Carrasclet (IV)

El Prat dels Dips

Muntanyes de Prades – Capafonts - Mont-ral

2008

2007

Abril

Març

Febrer

 

 
En l’àmbit de l’activitat musical, s’ha posat en marxa (desembre 
de 2007) l’Orfeó de la URV i el curs Música a l’Abast, que ha 
comptat amb 173 alumnes. Aquest últim s’emmarca dins un 
programa que implica totes les universitats catalanes, compta 
amb el suport de “la Caixa” i té com a objectiu donar un nou 
espai a la música en el si de la comunitat universitària. Aquest 
programa està organitzat per l’Orquestra Simfònica del Vallès. 
L’activitat persegueix l’objectiu de descobrir el món de l’orquestra 
simfònica des de la perspectiva del crític, el musicòleg o el mateix 
director a través d’activitats formatives basades en la participació 
activa dels assistents. 

D’altra banda, amb l’objectiu d’esdevenir un fòrum de discussió i 
activitat intel lectual sobre temes d’actualitat d’interès per a la 
societat i la mateixa comunitat universitària, cal remarcar el nou 
impuls que ha rebut l’Aula de Debat de la URV, que ha comptat 
amb 180 participants. Entre març i maig es proposen tres debats, 
que s’estructuren a partir de la visió d’una pel lícula i, 
posteriorment, un debat amb la participació de representants de 
la societat que tenen una posició definida sobre l’objecte de 
debat. 

 

Altres 
activitats per 
consolidar la 

fidelització 
dels 

estudiants 
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Finalment, amb relació a l’Aula d’Art se n’ha ampliat l’abast. A 
banda de potenciar els artistes emergents de la comunitat 
universitària, ara també incorpora els artistes emergents de les 
comarques de Tarragona que vulguin donar a conèixer la seva 
obra a través de la utilització dels espais que ofereix la URV. 
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Situació de context 

El context europeu 

L’espai europeu de recerca (EER) és el fonament principal perquè 
Europa avanci cap a una societat i economia basades en el 
coneixement, alhora que esdevé el marc de referència clau per al 
desenvolupament de les polítiques que tenen per objectiu la 
recerca. La construcció efectiva de l’EER (Libro verde. El espacio 
europeo de investigación: nuevas perspectivas, 2007) ha de 
preveure un marc procliu a la mobilitat dels investigadors d’alt 
nivell, infraestructures de recerca de referència mundial 
integrades i connectades en xarxa, institucions de recerca 
excel lents i multidisciplinàries, una posada en comú efectiva dels 
coneixements, una bona coordinació entre els programes i les 
prioritats d’investigació i, finalment, una àmplia obertura de l’EER 
al món. 

Els instruments que donen suport a la creació de l’EER són 
diversos, des de les prioritats marcades per les polítiques de 
cohesió a l’hora de desenvolupar les capacitats d’investigació i 
innovació o la coordinació de les polítiques nacionals amb relació 
als objectius d’inversió en R+D, fins a la posada en marxa 
d’iniciatives com les plataformes tecnològiques europees per tal 
de millorar la coordinació entre activitats i programes 
d’investigació. Entre aquestes mesures convé destacar el VII 
Programa marc de la UE per al període 2007-13.  

La posada en marxa del VII PM ha comportat la creació d’un nou 
organisme: el Consell Europeu de Recerca (ERC). Aquest 
organisme autònom s’encarrega d’executar el programa Idees, 
que té un pressupost de 7.510 M  (el 15% del VII PM), per a tot 
el període de vigència del VII PM. La iniciativa Idees pretén 
enfortir l’excel lència, el dinamisme i la creativitat de la recerca 
europea i, especialment, captar i retenir els millors investigadors. 
En aquesta línia, el propòsit de l’ERC és fomentar la recerca de 
frontera de qualitat en tots els àmbits del coneixement mitjançant 
el finançament competitiu i sobre la base de l’excel lència 
científica com a criteri exclusiu. 

Les primeres accions prioritzades de l’ERC s’han articulat a partir 
de dos instruments que han derivat en sengles convocatòries 
competitives: Starting Grants i Advanced Grants. Qualsevol 
investigador, a títol individual, pot optar per aquesta via de 
finançament, sempre que desenvolupi la recerca en l’àmbit 
europeu i compti amb el suport d’una institució d’investigació. 
Aquests instruments s’han dissenyat a partir de criteris 
d’atractivitat a escala financera per tal de captar i retenir els 
millors investigadors, potenciant la seva flexibilitat d’aplicació i 
assegurant una administració simple i transparent per part de 
l’ERC cara a l’investigador. 

Amb el propòsit d’oferir oportunitats per tal que els investigadors 
joves europeus puguin desenvolupar la seva carrera científica 
professional, la iniciativa Starting Grants impulsa els investigadors 
excel lents que volen establir o consolidar un equip de recerca 

L’inici del VII 
Programa Marc de 

la UE i el 
naixement d’un 

nou organisme: el 
Consell Europeu 

de Recerca 
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independent i que constituiran els futurs líders de la recerca en 
l’àmbit europeu. El finançament previst dels projectes és entre 
100.000 i 400.000 /any durant un període de 5 anys, amb una 
dotació pressupostària que pot arribar als 2 M  per projecte.  

La primera convocatòria ha tingut un important ressò, ja que s’hi 
han presentat més de 9.000 propostes, de les quals s’han 
seleccionat finalment 300. Els investigadors guardonats treballen 
en 170 institucions de 21 països, són doctors recents (fa entre 2 i 
9 anys que han defensat la tesi), amb una edat compresa entre 
els 29 i els 40 anys i el 26% són dones. D’aquests investigadors, 
25 treballen en institucions de recerca de l’Estat espanyol, 16 dels 
quals a Catalunya (5,3% del total europeu), 5 en universitats 
catalanes i un a la URV, el Dr. Thomas Schäfer, del Departament 
d’Enginyeria Química, que va presentar un projecte sobre noves 
aplicacions de biomolècules en els processos industrials de la 
química fina. 

Per tal de complementar la convocatòria anterior, l’ERC ha posat 
en marxa un nou programa, Advanced Grants, que dóna suport a 
projectes liderats per investigadors sènior consolidats amb 
almenys 10 anys d’experiència que treballen a Europa. Aquesta 
convocatòria vol afavorir la interdisciplinarietat i el 
desenvolupament de projectes de recerca pioners a les fronteres 
del coneixement. Es preveu un finançament comprès entre 
100.000 i 500.000 /any per un període de 5 anys, és a dir, amb 
una dotació màxima de fins a 2,5 M  per projecte, tot i que en el 
cas de projectes d’especial interès interdisciplinaris aquesta 
quantitat pot arribar a 3,5 M .  

La primera convocatòria s’ha publicat al novembre de 2007 i a 
l’abril de 2008, un cop tancada la convocatòria, s’han presentat 
un total de 2.166 propostes en els àmbits de les ciències físiques i 
enginyeries (997), ciències socials i humanitats (403) i ciències 
de la vida i medicina (766). 

Finament, cal remarcar que fins a la fi del programa es preveu 
una convocatòria anual per a cadascuna de les modalitats amb un 
pressupost anual de 1.000 M , un terç del qual es destina a la 
promoció dels Startings Grants i la resta, a l’Advanced Grants. 
Tant és així que amb vista a l’horitzó 2013, s’espera reconèixer 
anualment uns 200 Starting Grants i al voltant de 300 Advanced 
Grants. 

El VII PM té com a objectiu millorar la competitivitat mitjançant el 
foment i el suport a les activitats d’R+D+I. Amb un pressupost de 
50.521 M  per al període 2007-13, és el principal instrument per 
finançar projectes d’investigació, desenvolupament tecnològic, 
demostració i innovació. Aquesta iniciativa afavoreix la 
presentació de propostes en col laboració transnacional entre 
empreses i organismes d’investigació. 

El programa anterior, vigent entre 2003 i 2006, va atorgar 
finançament per un import total de 15.712 M , dels quals 939,1 
M  es van canalitzar cap a l’Estat espanyol (6%). En aquests 
moments ja es disposa d’un primer balanç dels resultats  
provisionals de la participació espanyola en el VII PM (CDTI, 
febrer 2008), amb relació a les convocatòries aprovades l’any 
2007 dels programes de Cooperació, Capacitats i Persones. Així, 

Primers resultats 
del VII Programa 

marc de la UE 
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el 2007 s’ha canalitzat cap a l’Estat un finançament de 237,9 M  
(el 25% del finançament obtingut amb el VI PM), el 6,6% del 
pressupost calculat sobre la UE-27. Fins al febrer de 2008, 387 
entitats han participat en alguna activitat d’R+D finançada, la 
meitat de les quals són empreses. En conjunt, 470 activitats 
compten amb presència estatal, 78 (6,8%) de les quals són 
liderades per entitats espanyoles. 

Resum de la participació espanyola en el VII PM (2007) 

 

Programa/àrea temàtica

Activitats 

finançades Lideratge Subvenció

Cooperació

Salut 53 4 24

Alimentació, agricultura i biotec. 33 6 15,3

TIC 132 31 74,7

Nanotecnologies i producció 55 13 45,8

Energia 28 5 18,2

Medi ambient 32 0 9,3

Transport 47 4 25,5

Socioeconomia 24 2 3,8

Seguretat 27 3 10,5

Capacitats

Investigació en benefici de la pime 3 0 0,6

Cooperació internacional 2 2 1,3

Infraestructures d'investigació 8 0 5

Regions del coneixement 2 1 0,5

Potencial d'investigació 1 0 0,07

Ciència en la societat 13 1 0,9

Persones

Accions Marie Curie 10 6 2,4

Total 470 78 237,9  
Font: CDTI, resultats provisionals a febrer de 2008. 

Pel que fa a la distribució territorial, Madrid, Catalunya i el País 
Basc concentren més del 75% de la subvenció atorgada. Aquestes 
tres comunitats apleguen el 97% de les activitats aprovades, en 
lideren el 79% i aporten el 66% dels socis. 

Distribució territorial del finançament del VII PM 

34,9%

23,8%

18,6%

6,4%

10,6%
5,7%

Madrid Catalunya País Basc

Andalusia València Resta

 

Font: CDTI, resultats provisionals a febrer de 2008. 

Resulta interessant, d’altra banda, comparar aquesta distribució 
amb el pes que les mateixes comunitats tenen a l’Estat, ja sigui 
en termes de contribució al PIB o a la població. 
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Finançament obtingut pel VII PM amb relació al PIB i a la 
població 

Comunitat 

autònoma % PIB
1

% Població
2

% participació 

VII PM
3

Participació  

VII PM/PIB

Participació  

VII PM/pobl.

Madrid 17,43 13,45 34,94 2,00 2,60

Catalunya 18,72 15,95 23,76 1,27 1,49

País Basc 6,21 4,74 18,56 2,99 3,92

Andalusia 13,92 17,83 6,37 0,46 0,36

València 9,75 10,81 5,75 0,59 0,53
1 
PIB a preus de mercat. Primera estimació 2007.

2 
Xifres oficials de població a 1 de gener de 2007.

3 Finançament obtingut (%).  
 Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE i el CDTI. 

Amb relació a les prioritats temàtiques, les TIC, les 
nanotecnologies i el transport suposen el 61,4% del finançament 
total rebut. Amb xifres relatives, aquestes tres prioritats 
representen cadascuna al voltant del 9% respecte al total atorgat 
a la UE-27, i obtenen els percentatges més grans en el programa 
de cooperació. 

Segons el tipus d’entitat, empreses i universitats concentren el 
61,5% del finançament. Com a primer participant es manté el 
CSIC (5,7% del finançament total) seguit del Grup Telefònica, la 
UPM, la UPC i Atos Origin. 

Distribució del finançament del VII PM per tipus d’entitat 

36,9%

24,6%

15,6%

11,2%

2,8%8,9%

Empreses Universitats

Centres tecnològics OPI's

Associacions empresarials Administració

 

Font: CDTI, resultats provisionals a febrer de 2008. 

Dins les 50 entitats estatals que han obtingut més finançament, la 
URV es troba en la posició 27, i és la tretzena en el rànquing de 
les universitats, per darrere de la UPC, la UPF, la UB i la UAB. 
Quant a les prioritats temàtiques, la URV és visible com a entitat 
més destacada en novè lloc (9 de 16) en alimentació, agricultura i 
biotecnologia. 
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El context estatal 

L’any 2007 marca la fi del període de vigència del Pla estatal 
d’R+D+I 2004-2007 i l’inici d’un nou pla per al període 2008-11. 
El pla és el principal instrument de programació d’R+D+I a escala 
estatal, ja que estableix els objectius i les prioritats de la política 
d’investigació i innovació a mitjà termini i dissenya els 
instruments necessaris per aconseguir-los. 

El nou Pla estatal d’R+D+I 2008-11, aprovat pel Consell de 
Ministres el 14 de setembre de 2007, respon a tres principis 
bàsics: posar l’R+D+I al servei de la societat, del benestar social i 
del desenvolupament sostenible en el marc de la igualtat 
d’oportunitats, situar l’R+D com a instrument de millora de la 
competitivitat empresarial i reconèixer l’R+D com a element 
essencial per generar nous coneixements. Els objectius 
estratègics que es planteja el Pla apunten cap a aquesta direcció, 
i a més estan alineats amb el document “Estrategia nacional de 
ciencia y tecnología (ENCYT)”: 

1. Situar l’Estat a l’avantguarda del coneixement. 

2. Promoure un teixit empresarial altament competitiu. 

3. Desenvolupar una política integral de ciència, tecnologia i 
innovació. 

4. Avançar en la dimensió internacional. 

5. Aconseguir un entorn favorable a la inversió en R+D+I. 

6. Fomentar la cultura científica i tecnològica de la societat. 

A l’horitzó del 2011, l’assoliment dels objectius previstos ha de 
permetre que la despesa interna en R+D arribi al 2,2% del PIB, 
en consonància amb l’estratègia de la UE per al mateix període 
(3% del PIB); és a dir, que la despesa en R+D finançada pel 
sector empresarial representi el 55% de la inversió total l’any 
2011 i que la despesa en innovació se situï en el 3% del PIB.  

Despesa interna total en activitats d’R+D (% del PIB) 

Font: Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. 

El nou Pla estatal 
d’R+D+I 2008-11 
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El pla destinarà gairebé 48.000 M  al finançament els propers 4 
anys, que representa un increment net del 98% amb relació al 
període anterior de programació. Per complir els objectius, el pla 
s’estructura en quatre àrees principals: generació de 
coneixements i de capacitats científiques i tecnològiques; foment 
de la cooperació en R+D; desenvolupament i innovació 
tecnològica sectorial, i accions estratègiques. En funció de 
cadascuna d’aquestes àrees preveu un conjunt d’instruments que 
s’agrupen 6 línies d’actuació i es desenvolupen mitjançant 13 
programes estatals. D’altra banda, també inclou un nombre reduït 
d’accions estratègiques que el Govern considera prioritàries i es 
corresponen amb sectors o tecnologies de caire horitzontal que es 
beneficiaran dels instruments disponibles en la resta d’àrees 
previstes. 

Un cop aprovat el pla, cal destacar alguns dels nous programes 
que s’han activat: 

• El Programa estatal d’enfortiment institucional relatiu al 
desenvolupament estratègic de les capacitats d’institucions 
del sector públic i privat amb relació a objectius 
d’excel lència per mitjà de l’avaluació de resultats. Amb 
relació a aquest programa, la Secretaria d’Estat i 
d’Universitats i Investigació ha publicat un primer 
esborrany de convocatòria d’ajuts de finançament per a 
centres d’excel lència. La CRUE ha demanat retirar 
d’aquest primer esborrany i que la convocatòria d’aquests 
ajuts sigui conjunta per a centres d’investigació i 
departaments universitaris. 

• El Programa Severo Ochoa, orientat a incorporar 
investigadors de prestigi internacional que desenvolupin la 
seva activitat en un centre d’excel lència. 

• Suport a la creació de la jove empresa emprenedora, 
dirigida a empreses tecnològiques de nova creació amb 
una activitat elevada d’R+D. 

En aquesta mateixa línia l’any 2005 es va activar la iniciativa 
Ingenio 2010, com a instrument vàlid per impulsar la 
convergència amb la UE en matèria d’R+D+I. Aquesta iniciativa, 
que té entre els principals objectius que la despesa en R+D se 
situï en el 2% del PIB l’any 2010, ha significat un augment dels 
recursos destinats a R+D+I i la posada en marxa de diferents 
actuacions estratègiques: programa Consolider, programa Cénit, 
pla Avanz@ i pla Euroingenio, a banda d’un sistema de seguiment 
i avaluació de les polítiques d’R+D+I. A continuació es detallen 
els principals resultats obtinguts en l’àmbit estatal durant l’any 
2007 per a algunes d’aquestes actuacions: 

Consolider 

Els projectes Consolider tenen com a objectiu prioritari fomentar 
l’excel lència per mitjà de la cooperació entre investigadors a 
l’entorn de projectes de consorcis líders i instal lacions singulars. 
Aquesta iniciativa permet abordar programes de treball que per la 
seva dimensió i rellevància no queden prou coberts per les 
convocatòries del pla estatal. Per això, potencia les iniciatives en 

La iniciativa 
Ingenio 2010 
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què participen grups de recerca amb excel lència reconeguda i 
fomenta les grans línies de recerca. 

Els resultats obtinguts en la convocatòria 2007 són els següents:  

• Es van presentar 71 sol licituds de projectes, 38 de les 
quals eren liderades per universitats, 23 pel CSIC i 10 per 
altres organismes. 

• 28 projectes finançats amb gairebé 150 M , que ha 
representat un increment significatiu amb relació a l’any 
anterior tant pel que fa a projectes concedits (64,7%) com 
al finançament atorgat (82,5%).  

• El finançament mitjà per projecte s’ha incrementat de 4,8 
M  milions d’euros (2006) a 5,5 M  (2007).  

• En els projectes concedits hi participen un total de 2.531 
investigadors que pertanyen a 303 grups d’investigació 
(90 investigadors i 12 grups d’investigació per projecte).  

• Més del 50% dels investigadors i dels grups es concentren 
entre Madrid i Catalunya.  

Consolider en xifres. Convocatòries 2006 i 2007 

Resolucions
Propostes 

presentades

Projectes 

concedits Ajut concedit

Convocatòria 2006 79 17 82.149.000       

Convocatòria 2007 71 28 149.907.000     

Total 2006-07 150 45 232.056.000    
Font: Ministeri d’Educació i Ciència. 

La distribució dels projectes concedits per bloc temàtic es mostra 
en el quadre següent:  

Projectes concedits per blocs temàtics. Convocatòria 2007 

Bloc temàtic 1
Projectes 

concedits
Alimentació, agricultura i pesca 5

Salut 4

Física 4

Tecnologies de la informació i les comunicacions 4

Nanociència, nanotecnologia i nous materials 4

Genòmica bàsica 2

Medi ambient, energia i canvi climàtic 3

Humanitats i ciències socials 2

Total 28
1

La URV participa en el bloc de tecnologies de la informació amb un projecte

del qual és coordinadora ARES, finançat amb 5,4 M , i amb un altre projecte
del bloc de medi ambient, energia i canvi climàtic denominat HOPE, finançat

amb 4 M .  

Font: Ministeri d’Educació i Ciència. 

Dins el programa Consolider s’inclouen també els projectes CIBER 
(Centres d’Investigació Biomèdica en Xarxa) i Retics (Xarxes 
Temàtiques d’Investigació Cooperativa en Salut). Aquests 
projectes impulsen la investigació d’excel lència en els àmbits de 
la biomedicina i les ciències de la salut a partir del 
desenvolupament i la potenciació d’estructures estables de 
recerca cooperativa en xarxa integrades per grups de recerca 
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sobre una àrea temàtica definida. El resultat és la constitució de 
consorcis amb personalitat jurídica i amb capacitat per gestionar 
un pressupost propi, que tenen com a objectiu la recerca 
monogràfica sobre una patologia determinada (CIBER) i 
l’associació de grups de recerca de diferents administracions, 
institucions i comunitats autònomes del sector públic i privat, amb 
línies i objectius de recerca comuns (Retics). 

Segons dades presentades pel Ministeri de Sanitat i Consum, als 7 
CIBER creats l’any 2006 amb un finançament de 32 M , se n’hi 
afegeixen dos de nous el 2007: diabetis i malalties metabòliques 
—230 investigadors i 30 grups—, amb un finançament l’any 2007 
de 4,2 M  i en el qual participa l’IISPV, i salut mental —211 
investigadors i 25 grups—, que compta amb una aportació inicial 
de 3,4 M . Els 9 CIBER creats integren 2.773 investigadors que 
sumen 314 grups de recerca. L’IISPV també participa en el CIBER 
de fisiopatologia de l’obesitat i la nutrició. 

Pel que fa a les xarxes temàtiques d’investigació cooperativa, 
l’any 2006 es van concedir 16 Retics amb un import global de 
25,4 M  i 4 l’any 2007 per un import global de 2,6 M . Amb el 
nou Pla d’R+D+I aquests projectes s’incorporen a l’Acció 
estratègica de salut per mitjà de la línia instrumental d’actuació 
d’estructures estables de recerca cooperativa. Pel que fa als 
CIBER, no es preveu la creació de nous consorcis, al contrari que 
les Retics. En canvi, es potencia la incorporació de nous grups de 
recerca i grups associats als CIBER i a les Retics constituïdes. 

CENIT 

El programa CENIT s’orienta a fomentar la cooperació 
publicoprivada en àmbits estratègics per a l’economia, de manera 
que afavoreix el desenvolupament de projectes innovadors en 
àrees tecnològiques de futur i amb una forta projecció 
internacional que es caracteritzen per la seva dimensió i el seu 
abast cientificotecnològic. La col laboració de grans empreses 
amb els centres públics dóna un important impuls a l’R+D+I del 
sector empresarial, i per tant a la seva disponibilitat per obtenir 
recursos del VII Programa marc. 

Des del principi del programa (2005), s’han realitzat tres 
convocatòries que han comportat l’atorgament de 580 M  a 47 
projectes en forma de subvenció. Els projectes tenen una durada 
mínima de 4 anys i un pressupost mínim de 5 M . 

Resultats de les convocatòries 2007 del programa CENIT 
(xifres econòmiques en milers d’euros) 

Projectes 

presentats

Projectes 

aprovats

Nre. projectes 67 31

Nre. empreses 908 460

Nre. organismes d'investigació 929 507

Pressupost total 1.931.202 813.504

Subvenció sol·licitada/aprovada 963.726 379.978

Press. organismes d'investigació 1 582.669 246.760
1
 Pressupost total dels projectes presentats i aprovats.  

Font: Elaboració pròpia a partir del CDTI. 
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Al juliol de 2007 i al gener de 2008 s’ha publicat al BOE la 
concessió d’ajuts a les convocatòries efectuades per al 2007 
segons resolucions del CDTI de 5 de juliol de 2006 i de 5 de 
febrer de 2007. 

En resum, les convocatòries resoltes el 2007 han comportat 
l’aprovació de 31 projectes que han rebut un finançament de 380 
M . Aquests projectes s’inscriuen preferentment en les àrees 
tecnològiques de biomedicina, tecnologies de la informació i de 
les comunicacions, agroalimentació, mobilitat i transport, medi 
ambient, materials i seguretat, i producció i disseny. 

El perfil tipus dels projectes concedits respon a les 
característiques següents: 

• El pressupost mitjà és de 26,2 M  amb una subvenció de 
12,3 M . 

• Hi participen 15 empreses i 16 grups d’investigació. 

• El pressupost per empresa participant és d’1,8 M  i de 0,5 
M  pel que fa al pressupost subcontractat als organismes 
d’investigació. 

Un altre aspecte que cal tenir en compte a l’hora d’emmarcar el 
context estatal en l’àmbit d’R+D+I és la creació, a finals del 
2007, de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre).  

El CSIC, com a organisme públic d’investigació, ha desenvolupat 
un paper central en la política científica i tecnològica de 
l’administració general de l’Estat amb activitats vinculades a la 
generació del coneixement i a la prestació de serveis científics i 
tecnològics a les administracions públiques. Tot i la important 
tasca desenvolupada per aquest organisme, el Govern creu 
necessari optimitzar el seu rendiment atorgant-li noves 
competències que li permetin un funcionament més àgil i més 
autònom. 

Amb l’objectiu de millorar el rendiment d’aquest organisme, 
dotant-lo d’un instrument de gestió i recursos propis, i enfortir la 
col laboració amb la resta d’agents del sistema de ciència i 
tecnologia, es crea l’Agència Estatal CSIC. La transformació de 
l’estructura del CSIC és un pas endavant per continuar el procés 
d’homologació del sistema espanyol de recerca i 
desenvolupament tecnològic al d’altres països més avançats. 

El funcionament es regeix per un contracte de gestió quadriennal 
entre l’Agència i el Govern, en el qual es fixen els compromisos, 
els resultats que s’espera obtenir i els mecanismes de gestió 
necessaris per assolir-los. 

El context català 

Tot i la relativa bonança econòmica i social, Catalunya té bases 
poc sòlides tant pel que fa a competitivitat com a recerca i 
innovació, essencials per poder afrontar adequadament els reptes 

Pacte nacional per 
a la recerca i la 

innovació 

Creació de 
l’Agència Estatal 

CSIC 
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socials i econòmics existents (benestar, cohesió social, 
sostenibilitat). 

Per fer front a aquesta situació, el Govern ha impulsat el Pacte 
nacional per a la recerca i la innovació. Aspira a ser un acord de 
consens, de llarg abast temporal, entre els agents socials, 
econòmics i polítics per fer de Catalunya un país competitiu en 
una societat i economia del coneixement basada en el progrés a 
partir del talent, la ciència, la tecnologia i la innovació. El Pacte, 
doncs, té la finalitat de posicionar la recerca i la innovació com a 
prioritats estratègiques per al benestar i el progrés de Catalunya. 

El procés per a la configuració del Pacte s’inicia a l’octubre de 
2007 amb la constitució d’un Comitè Permanent d’Experts amb 
l’encàrrec d’elaborar les bases del Pacte que posteriorment ha de 
validar un grup d’experts internacionals (Internacional Advisory 
Panel). Per redactar-les es van organitzar arreu de Catalunya 22 
taules de debat d’àmbit sectorial, temàtiques i territorials que van 
vehicular la participació activa dels agents territorials i experts 
segons el model de la triple hèlix. Aquesta participació també ha 
inclòs la realització de més d’un centenar d’entrevistes a figures 
clau de la recerca i la innovació a Catalunya. 

El desplegament del Pacte ha de permetre, en els propers anys, i 
en el context de Catalunya:  

• Tenir un posicionament estratègic en R+I eficaç i fiable.  

• Desenvolupar un sistema d’R+I avançat, amb una 
governança intel ligent i unes interaccions sinèrgiques 
entre els integrants. 

• Incrementar la inversió en R+I, pública i privada. 

• Tenir polítiques en R+I estables a llarg termini. 

• Alinear estratègicament, i amb més coherència, les 
polítiques nacionals i les externes en R+I. 

• Valorar el rol social d’R+I, els seus valors i els seus 
agents, entre les persones. 

L’èxit assolit pel programa ICREA en els àmbits de la retenció i la 
captació de talent basat en criteris d’excel lència científica ha 
permès consolidar la incorporació d’investigadors en equips de 
recerca de les universitats i centres de recerca de Catalunya. 

Per tal d’aprofitar aquesta dinàmica, el Govern de la Generalitat 
reforça la iniciativa ICREA-Sènior, que pretén potenciar la carrera 
investigadora dels joves valors científics així com la plena 
integració a la universitat. Aquesta iniciativa combina l’estratègia 
aplicada amb el programa ICREA i el potencial de recerca de les 
universitats catalanes. 

La convocatòria 2008 vol reconèixer els investigadors que 
destaquen per la seva capacitat de lideratge i l’excel lència 
investigadora reconeguda internacionalment. S’ofereixen un total 
de 30 contractes d’ICREA Research Professor en totes les àrees 
del coneixement. Les persones candidates han d’haver obtingut el 
títol de doctor o doctora abans del mes de maig de 2004 i haver 
realitzat 4 anys d’estades predoctoral i/o postdoctoral en centres 
de reconegut prestigi internacional. 

La iniciativa 
ICREA Sènior 
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L’any 2005, el MEC estableix el Programa d’incentivació de la 
incorporació i intensificació de l’activitat investigadora (Programa 
I3). Aquesta iniciativa pretén estabilitzar els investigadors de 
qualitat, facilitar-los una dedicació més intensa a la recerca i 
fomentar la recuperació i la incorporació d’investigadors amb 
experiència.  

Per a l’any 2008 es preveu desenvolupar el Programa general 
d’intensificació de la recerca. Les universitats que se’n vulguin 
beneficiar han d’establir un conveni de col laboració amb el 
Govern de la Generalitat en què es concreta l’assignació de fons i 
la distribució temporal, que la institució haurà de tenir en compte 
de cara a la gestió de la convocatòria. 

Tal com es detalla en l’apartat de context del capítol dedicat a 
recursos i organització, en el marc de l’aplicació de la millora del 
finançament de les universitats públiques vinculat a l’assoliment 
de l’objectiu estratègic de millorar la missió investigadora, en 
l’àmbit de l’R+d+I es planteja: 

• Millorar la capacitat investigadora, a partir de la 
participació del PDI en activitats d’R+D i transferència, en 
grups de la DGR i de la participació i lideratge de grans 
projectes de recerca. 

• Millorar la captació de fons competitius, incrementant els 
ingressos per via competitiva. 

• Incrementar la transferència de coneixement, a partir de 
l’augment del finançament per vies no competitives, del 
coneixement llicenciat amb protecció i de la creació de 
d’empreses de base tecnològica universitàries. 

I3: Programa 
general 

d’intensificació de 
la recerca 

Proposta 
d’indicadors de 

recerca lligats a la 
millora del 

finançament de 
les universitats 
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Resum dels objectius del curs 
 
Recerca 

 Millorar la qualitat dels recursos humans dedicats a la recerca. 

 Facilitar l’accés transversal als recursos materials i econòmics. 

 Potenciar l’activitat en les àrees prioritàries de recerca i afavorir la implicació 
en nous reptes de futur. 

 Implantar una organització eficaç i eficient per a l’activitat investigadora. 

 Difondre la ciència i els resultats de la recerca. 

 
Transferència i innovació 

 Desenvolupar els parcs científics i tecnològics. 

 Mantenir els programes propis transversals de suport a la transferència i la 
innovació. 

 Promoure les empreses de base tecnològica. 

6. Recerca 

Millorar la qualitat dels recursos humans dedicats a la recerca 

En la línia d’assolir la qualitat científica i els objectius del Pla 
Estratègic de Recerca mitjançant la millora de la capacitat 
investigadora del personal acadèmic, durant l’any 2007 s’ha 
executat la partida pressupostària destinada a la figura de 
l’investigador actiu, que ha estat superior al milió d’euros i ha 
tingut un creixement del 24% respecte al 2006. La dotació 
econòmica per investigador també s’incrementa (19%) per situar-
se en 2.500  (el 2006 era de 2.100 ). 

El 2007 els departaments de la URV han rebut per aquest 
concepte un finançament d’1.025.000  distribuïts de la manera 
següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidació de la 
política de suport 

horitzontal a 
l’activitat de 

recerca: la figura 
de l’investigador 

actiu 
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Finançament dels departaments a través de la figura 
d’investigador actiu. Any 2007 

Departament NIA/Dept.
1 Import ( )

Antropologia, Filosofia i Treball Social 9 22.500

Arquitectura (UP) 1 2.500

Bioquímica i Biotecnologia 26 65.000

Ciències Mèdiques Bàsiques 25 62.500

Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme (UP) 5 12.500

Dret Privat, Processal i Financer 10 25.000

Dret Públic 17 42.500

Economia 24 60.000

Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica 27 67.500

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 24 60.000

Enginyeria Mecànica 14 35.000

Enginyeria Química 35 87.500

Filologia Anglogermànica 11 27.500

Filologia Catalana 11 27.500

Filologies Romàniques 11 27.500

Geografia (UP) 10 25.000

Gestió d'Empreses 16 40.000

Història i Història de l'Art 32 80.000

Infermeria 1 2.500

Medicina i Cirurgia 20 50.000

Pedagogia 12 30.000

Psicologia 18 45.000

Química Analítica i Química Orgànica 25 62.500

Química Física i Inorgànica 26 65.000

Total 410 1.025.000
1 NIA/Dept. - Nombre d'investigadors actius per departament.  

Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

Els departaments destinen aquests recursos a cobrir despeses de 
personal com ara la contractació d’investigadors en formació, 
investigadors postdoctorals, professorat amb contracte temporal i 
dedicació parcial, professors visitants, etc., que contribueixen a 
fer augmentar l’activitat de recerca dels investigadors reconeguts. 

La URV participa en el Programa I3 a través de la modalitat 
d’intensificació, en dues actuacions vinculades a sengles convenis 
de col laboració entre els representants de l’Administració estatal, 
l’Administració autonòmica i la mateixa Universitat: les distincions 
URV i el programa general d’intensificació de la recerca. 

Les distincions URV 

La consideració de professor distingit de la URV es concedeix a 
tots aquells professors contractats o de cossos docents 
universitaris amb dedicació a temps complet com a 
reconeixement als serveis destacats a la Universitat. 

Les dades econòmiques d’aquesta actuació, d’acord amb les 
aportacions de cada organisme, es recullen en el quadre següent. 
Els quadres següents recullen el finançament rebut durant l’any 
2007 pels professors distingits vigents amb relació a l’any de 
reconeixement i la relació de persones. 

 

Programa I3: 
modalitat 

intensificació 
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Recursos destinats a l’actuació de professor distingit de la 
URV. Any 2007 (xifres en euros) 

URV DIUE MEC Total

2003 5 62.365,06 4.264,80 8.529,62 75.159,48

2004 2 37.682,71 2.576,92 5.153,83 45.413,46

2005 2 37.682,71 2.576,92 5.153,83 45.413,46

2006 6 29.704,91 2.031,36 4.062,72 35.798,99

Total 2007 15 167.435,39 11.450,00 22.900,00 201.785,39
1 

No s'hi inclouen les distincions atorgades l'any 2007.

Any de 

concessió

Professor/a 

distingit/da 1

Organisme finançador

 

Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

Professors distingits de la URV segons any de concessió 

Any de concessió Professor/a dist. Departament

Francesc Giralt Enginyeria Química

Cristóbal Richart Medicina i Cirurgia

Lluís Masana Medicina i Cirurgia

Carmen Claver Química Física i Inorgànica

Eudald Carbonell Història i Història de l'Art 

Virginia Cádiz Química Analítica i Química Orgànica

Joan Prat Antropologia, Filosofia i Treball Social

Josep Lluís Domingo Ciències Mèdiques Bàsiques

Francesc Díaz Química Física i Inorgànica

Lluís Arola Bioquímica i Biotecnologia

Francesc Borrull Química Analítica i Química Orgànica

Francesc Castells Enginyeria Química

Sergio Castillón Química Analítica i Química Orgànica

Francesc Xavier Rius Química Analítica i Química Orgànica

Jesús Sueiras Enginyeria Química

2003

2004

2005

2006

 

Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

El programa general d’intensificació de la recerca 

A través d’una convocatòria pública, aquest programa té l’objectiu 
d’intensificar la dedicació a activitats de recerca del personal 
docent i investigador de la URV que sigui doctor amb caràcter 
permanent, dedicació a temps complet i no hagi complert els 40 
anys en la data del termini de presentació de sol licituds durant 
un període màxim de 3 anys consecutius. 

Per posar-lo en pràctica, la URV atorgarà dispenses de docència a 
aquest personal de fins a 2/3 del seu encàrrec acadèmic i 
sufragarà part de les despeses associades a l’activitat 
extraordinària de recerca durant els 3 anys de gaudiment de 
l’ajut. 

Per al període 2008-10 la URV compta amb tres ajuts de 30.000 
/any (270.000  per al conjunt del període) i en el Consell de 

Govern (febrer de 2008) es va aprovar la primera convocatòria 
d’aquest programa, que serà resolta durant el mes de juny.  
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Recursos destinats al programa general d’intensificació de 
la recerca a la URV. Convocatòria 2008 (xifres en euros) 

 

2008 2009 2010

DIUE 45.000 45.000 45.000 135.000

MEC 45.000 45.000 45.000 135.000

Total 90.000 90.000 90.000 270.000

Organisme

Any

Total

 
Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

Un dels canvis significatius que s’han produït en els darrers anys 
és la progressiva capacitat que ha tingut la URV per incorporar 
nous recursos humans amb dedicació a la recerca, tal com 
mostren les dades de l’evolució de personal docent i investigador 
en formació que es mostren al final d’aquest informe. En aquest 
sentit, s’ha continuat impulsant una política orientada a fomentar 
la incorporació de personal en formació (becaris de la Generalitat 
i del Ministeri) i d’investigadors amb experiència a través de 
convocatòries pròpies i alienes (Ramón y Cajal, Beatriu de Pinós, 
ICREA, Juan de la Cierva) algunes de les quals impliquen un 
cofinançament significatiu per part de la Universitat.  

Així, tal com recull la fitxa de l’annex sobre finançament de la 
recerca (origen i destinació), la URV destina a recursos humans el 
28,7% dels recursos per al desenvolupament d’activitats de 
recerca. 

Import destinat a recursos humans amb dedicació a la 
recerca. Any 2007 

Tipus Import ( ) %

848.040,44 19,43%

185.630,00 4,25%

Júnior Academia 86.160,00 1,97%

Sènior 42.234,64 0,97%

122.475,00 2,81%

34.350,02 0,79%

970.973,00 22,25%

534.960,00 12,26%

Consolidació 805.910,50 18,47%

Convocatòria 436.391,67 10,00%

241.614,50 5,54%

55.090,53 1,26%

Total 4.363.830,30 100,00%

ICREA

Becaris Ministeri

Becaris Generalitat

Personal tècnic de suport

PSR-URV

Investigadors

Investigadors en 

formació

Personal tècnic i 

de suport

Modalitat

Beques Beatriu de Pinós

Programa Ramón y Cajal

I3- Modalitat intensificació

Programa Juan de la Cierva

Programes d'avaluació i de 

comunicació de la recerca

 
Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

D’altra banda, cal destacar que l’any 2007 s’han incorporat a la 
URV 3 nous investigadors ICREA, 2 ICREA júnior Academia 
vinculats al Departament d’Enginyeria Química i 1 ICREA sènior al 
Departament d’Història i Història de l’Art. A aquests cal afegir-hi 6 
investigadors més ja consolidats i acollits al programa ICREA 
sènior en anys anteriors, 3 en cadascun dels departaments abans 
esmentats. 

Incorporació 
d’investigadors 
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Facilitar l’accés transversal als recursos materials i econòmics 

Durant l’any 2007 la URV ha presentat 38 propostes en el marc 
de les línies de treball que s’han convocat fins ara. El resultat de 
la participació durant el primer any de vigència del VII PM i el 
primer trimestre de 2008 es resumeix a continuació. 

Participació de la URV en el VII PM. Any 2007 i primer 
trimestre de 2008 

 

Finançament total obtingut ( ) 1 2.036.041,22

Finançament total demanat ( ) 1 6.318.478,99

Sol·licituds presentades 38

Sol·licituds concedides 8

Acordades 6

En fase de negociació del contracte 2

Sol·licituds denegades 9

Sol·licituds pendents 21

Taxa d’èxit (%) 2 47,1%

Sol·licituds concedides coordinades 6

Taxa de coordinació i lideratge (%) 3 75,0%

Col·laboració amb institucions 53
1
 Les dades de finançament no inclouen els cànons.

3
 Mètode de càlcul: concedits coordinats-liderats (6) / total concedits (8).

2
 Mètode de càlcul: concedits (8) / concedits (8) + denegats (9). No es 

tenen en compte les sol·licituds pendents de resolució.

 

 Font: Servei de Gestió de la Recerca. Data de referència: 31 de març de 2008. 

Les sol licituds presentades al VII PM pertanyen majoritàriament 
a l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura (58% del total), tal com 
mostra la figura següent: 

Distribució de les propostes per àmbits de coneixement 
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Font: Servei de Gestió de la Recerca. Data de referència: 31 de març de 2008. 

En data de març de 2008 la URV és beneficiària de 8 projectes, 
dels quals en coordina 6 amb un import concedit de 2 M . 
D’aquests projectes concedits n’hi ha dos que es troben en fase 
de negociació del contracte i, per tant, a hores d’ara encara no 
se’n coneix l’import. En el quadre següent es presenta una relació 

La participació de 
la URV en el VII 

PM 
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dels projectes concedits en els quals participa la URV, 
l’investigador responsable i l’import concedit. 

Relació dels projectes concedits a la URV en el VII PM 

 

Investigador/a Títol acció Coordinació

Import 

concedit ( ) 1

Benjamí Iñíguez COmpact MOdelling Network SI 240.788,00

Ricardo Closa
Effect of diet on the mental 

performance of children
NO 284.985,17

Coeliac disease - management, 

monitoring and diagnosis using 

biosensors and an integrated chip 

system

SI

1.003.815,40

Nano-particles: their application in 

the development of electrochemical 

molecular beacon biosensors

SI

151.936,08

Reagentless electrochemical & 

Fluorescent Biosensor Formats for 

Detection of Coeliac Disease Toxic 

Gluten (Gliadins and Glutenins) in 

Raw and Processed Foodstuffs

SI

209.385,57

Recuring breast cancer early genetic 

diagnostic on a chip
SI

145.131,00

Thomas Schäfer

Mixed-matrix interfaced for 

enhanced fine chemicals 

downstream processing

SI

Benjamí Iñíguez

Silicon-based nanostructures and 

nanodevices for long-term 

nanoelectronics applications

NO

2.036.041,22
1 

No inclou els cànons.

Ciara O'Sullivan

Projectes acordats

Projectes en fase de negociació del contracte

Total

 

Font: Servei de Gestió de la Recerca. Data de referència: 31 de març de 2008. 

Finalment, cal apuntar que en la fitxa de projectes de recerca de 
l’annex d’aquest informe, el nombre de projectes europeus (7) i 
l’import (1,2 M ) es correspon amb els projectes iniciats durant 
l’any 2007, quan encara era vigent el VI PM. En conseqüència, el 
80% d’aquest import prové de projectes executats dins el VI PM, i 
la resta d’un únic projecte del VII PM. 

El desenvolupament dels diferents programes marc d’R+D de la 
Unió Europea ha comportat canvis en el funcionament com a 
conseqüència de l’experiència adquirida durant aquests anys. El 
VII PM pretén racionalitzar el procés i millorar els aspectes de la 
convocatòria. 

Per adaptar-se als nous requeriments i donar una resposta 
adequada com a institució, el Consell de Direcció ha impulsat 
l’anàlisi dels nous condicionants a través de la constitució d’un 
grup de treball format per les unitats de gestió implicades en el 
procés, que va comptar amb el suport d’investigadors de tots els 
àmbits del coneixement amb experiència en programes marc 
anteriors. El resultat final ha estat el document rector per a la 

Adequació de 
l’organització i el 

procés de 
sol licitud de 

projectes del VII 
PM als nous 

requeriments 
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gestió del VII Programa marc, que va aprovar el Consell de 
Govern (juliol de 2007). 

D’altra banda, per incrementar la participació dels grups de 
recerca de la Universitat en el VII PM i adequar les oficines de 
gestió de projectes europeus, la Universitat participa tant en la 
iniciativa estatal Eurociencia, en el marc d’Euroingenio 2010, com 
en la catalana LiderEU en la modalitat de suport a les estructures 
de gestió de projecte europeus d’R+D, a través de les quals ha 
obtingut un finançament que reforça l’estructura actual 
mitjançant la contractació de tècnics de suport a la gestió de 
projectes, facilita la formació del personal tècnic i administratiu i 
ajuda a sufragar les despeses de funcionament. 

Ajuts concedits per a la promoció de la participació de la 
URV en el VII PM 

 

Any Eurociencia ( ) LiderEU ( ) Total

2007 60.114 31.000 91.114

2008 1

2009 2 100.000 100.000

2010 2 121.557 121.557

Total 281.671 31.000 312.671
1
 S'espera la resolució de l'edició 2008 de les dues iniciatives.

2
 Ajuts calculats condicionats al compliment dels objectius de retorn del VII PM fixats.  

Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

Pel que fa als projectes Consolider, de les quatre sol licituds de 
participació presentades per la URV l’any 2007, dues han obtingut 
finançament, una com a coordinadors —ARES: Equip 
d’investigació avançada en seguretat i privadesa de la 
informació— i una com participants —HOPE: Dispositius 
optoelectrònics i fotovoltaics híbrids per a energia renovable— per 
un import de 9,4 M , dels quals 1.570.203,82  seran gestionats 
a la URV durant el període 2007-12. 

Participació de la URV en projectes Consolider. Any 2007 

Projecte Coordinació

Grup URV                            

(investigador principal) Import URV ( )

ARES
Universitat 

Rovira i Virgili

CRISES. Criptografia i Secret 

Estadístic (Josep Domingo)
1.260.203,82

HOPE
Universitat 

Jaume I

Nanoelectronic and Photonic 

Systems (Josep Pallarès)
310.000,00

 
Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

El programa Consolider, a banda dels projectes de la mateixa 
denominació, també inclou, com ja s’ha assenyalat en el context 
estatal, les accions destinades a la creació de xarxes temàtiques 
d’investigació cooperativa en salut (Retics). En aquest sentit, 
l’any 2007 la URV participa en la xarxa d’alimentació saludable en 
la prevenció primària de malalties cròniques (Predimed) i en la 
xarxa de diabetis i malalties metabòliques associades (Redimet) 
amb un import global d’1.325.724 . 

 

Els resultats de la 
participació de la 

URV en el programa 
Consolider i en 

projectes CENIT 
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Participació de la URV en xarxes Retics. Any 2007 

Retics

Grup URV                                                          

(investigador principal) Import URV ( )

Predimed
Alimentació, Nutrició, Creixement i Salut 

Mental (Jordi Salas)
90.924,00

Redimet
Microsystems and Nanotechnologies for 

Chemical Analysis (MiNoS) (Xavier Correig)
1.234.800,00

 
Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

D’altra banda, l’any 2007 s’ha resolt la segona convocatòria del 
programa CENIT, a través de la qual cinc grups de recerca de la 
URV han aconseguit participar en dos projectes finançats que 
suposen sis contractes de transferència amb empreses, de quatre 
anys de durada cadascun, per un import total d’1.507.141 :  
Mediodia, liderat per Repsol YPF, SA i Sostaqua, que coordina la 
Societat General d’Aigües de Barcelona, SA. Si tenim en compte 
la convocatòria 2006, en què la URV participa en el projecte MET-
DEV-FUN, liderat per La Morella Nuts, SA, podem dir que a través 
del programa CENIT, la Universitat participa en tres projectes 
finançats amb set grups de recerca, que es tradueixen en nou 
contractes de transferència per un import de 3,2 M . 

Participació de la URV en projectes CENIT. Any 2007 

 

Nre. Import (

Experimentació, Computació i Modelització 

en Mecànica de Fluids i Turbulència Repsol YPF 

Grup d’Enginyeria Tèrmica Aplicada ULMA Agrícola

Cromatografia i Aplicacions Ambientals Dow Chemical Iberica

Anàlisi i Gestió Ambiental Aigües de Barcelona 

Laboratori de Toxicologia i Salut Ambiental Labaqua

442.14

1.065.00

MEDIODIA

SOSTAQUA 4

2

EmpresesGrup URVCENIT

Contractes

Font: CTTi-FURV i Servei de Gestió de la Recerca. 

Dins el programa de foment de la recerca universitària de la 
Generalitat de Catalunya, el 2007 la URV ha rebut un finançament 
total d’1.380.429,07 , amb la distribució següent: 

Programa de foment de la recerca universitària. Any 2007 

Finançament 
obtingut per a la 

promoció de la 
recerca 
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Actuació Import ( )

Accions específiques de suport a la recerca 31.553,00

Avaluació de la recerca 18.932,00

Comunicació de la recerca 6.310,50

Manteniment d'infraestructura de recerca 112.266,95

Mobilitat de 3r cicle 9.465,50

Organització de congressos 15.776,50

Personal de suport a la recerca 407.152,56

Polítiques horitzontals d'investigador actiu 264.312,46

Polítiques verticals d'estructures externes 420.000,00

Promoció d'accions d'investigació 94.659,60

Total 1.380.429,07  

Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

En paral lel a les convocatòries públiques de l’Administració, la 
URV ha desplegat instruments propis per facilitar l’accés dels 
grups de recerca a fons de finançament. Sobre aquesta base, 
enguany s’ha donat continuïtat a la convocatòria de programes 
propis de suport que han contribuït que totes les àrees de 
coneixement facin recerca competitiva. L’any 2007 l’import dels 
recursos propis que la Universitat ha destinat per al finançament 
de l’activitat de recerca és d’1.260.797,50 , distribuïts de la 
manera següent: 

Programes propis de suport a la recerca. Any 2007 

Programes propis 
transversals de 

suport a la 
recerca 
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Àmbit / Actuació Objectiu Import ( )

Accions específiques (ACCES)

Suport a grups per participar en 

convocatòries competitives 2.763,90

Convocatòries de recerca (PCR)

Difusió de les convocatòries de 

finançament de la recerca 10.989,92

Organització de congressos (OCO)

Organització de congressos i/o 

altres activitats científiques 15.108,32

Programa de difusió de la recerca 

(PDR)

Difusió científica dels resultats 

de la recerca 4.889,50

Manteniment d'infraestructura de 

recerca (MIR)

Manteniment preventiu de la 

infraestructura científica 267.147,23

Programa d'equipament i 

infraestructura de recerca (PEIR) 1

Renovació i adquisició de la 

infraestructura científica 219.986,20

Activitats de recerca en 

col·laboració (ARCO)

Mobilitat d'investigadors per a 

estades de recerca 1.114,82

Mobilitat de 3r cicle (M3C)

congressos i reunions 

científiques 9.258,39

Becaris predoctorals (BPR) 2 Formació de futurs doctors 28.566,12

Personal de suport a la recerca 

(PSR)

Incorporació de personal tècnic 

de suport a la recerca 700.973,10

Total
1 L'import correspon a l'edició 2006, que va ser resolta l'any 2007. L'edició 2007 es resoldrà l'any 2008.
2 No inclou l'import dels becaris predoctorals URV finançats a partir de places de plantilla de PDI.

Personal investigador i de suport

Accions complementàries

1.260.797,50

Difusió i divulgació dels resultats de la recerca

Infraestructura de recerca

Mobilitat de personal investigador

 
Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

 Pel que fa al PSR, durant el 2007 s’ha continuat el procés 
d’estabilització de tècnics iniciat l’any 2005 amb l’objectiu de 
garantir-ne la continuïtat i el manteniment del suport tècnic als 
grups d’investigadors. Concretament, s’han consolidat quatre 
places, corresponents a diferents àmbits científics i categories 
laborals, tal com es detalla en l’apartat de recursos i organització 
de l’Informe. 

  

Potenciar l’activitat en les àrees prioritàries de recerca i afavorir la 
implicació en nous projectes de futur 

En el darrer any s’han establert contactes amb la Conselleria de 
Salut per tal que l’IISPV esdevingui un institut català de recerca 
finançat per la Conselleria i per la Direcció General de Recerca, 
que ja han manifestat el compromís de participar en l’Institut. Per 
tal d’avançar en aquesta línia i incorporar el Departament de 
Salut i la Direcció General de Recerca al Patronat de l’IISPV, s’ha 
iniciat la modificació dels estatuts de la Fundació.   

El desplegament 
de l’Institut 

d’Investigació 
Sanitària Pere 

Virgili 
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D’acord amb el Pla de l’Energia de Catalunya (2006-15) i el Pla de 
Recerca i Innovació de Catalunya, el Govern de la Generalitat 
impulsa la creació de l’Institut de Recerca de l’Energia de 
Catalunya (IREC). L’IREC té com a missió contribuir al 
desenvolupament sostenible de la societat, i incrementar la 
competitivitat de les empreses catalanes per mitjà de la innovació 
i el desenvolupament tecnològic de nous productes; la recerca a 
mitjà i llarg termini, i el desenvolupament de coneixement 
científic i tècnic en l’àmbit de l’energia. 

Aquesta iniciativa encaixa amb la impulsada des de la URV per 
disposar d’un centre relacionat amb la recerca en energies 
renovables, que té com a base la important i singular presència 
d’empreses i d’infraestructures energètiques al Camp de 
Tarragona. A més, són destacables les sinergies que es poden 
establir amb el campus científic i tecnològic de Sescelades de la 
URV, l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), els 
equipaments científics existents i el clúster d’R+D+I en Química 
Sostenible que es desenvolupa a l’entorn del Parc Científic i 
Tecnològic de Tarragona. 

A Catalunya es crearà un únic institut, amb dos centres, un a 
Tarragona, especialitzat en energies renovables, i l’altre a 
Barcelona, tots dos en edifici propi. El Centre d’Energies 
Renovables de Tarragona tindrà competències en les línies 
tecnològiques següents: 

• Bioenergia i biocombustibles  

• Eòlica marina 

• Energia solar tèrmica, que forma part de la línia d’estalvi i 
eficiència energètica 

La voluntat expressada per l’Administració catalana d’ubicar una 
de les seus d’aquest institut a Tarragona ha portat el Consell de 
Govern (octubre 2007) a autoritzar la incorporació de la URV a la 
Fundació Privada Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya, 
els Estatuts de la qual, així com la constitució, s’han aprovat per 
acord de Govern de la Generalitat de Catalunya el 8 d’abril de 
2008. 

L’impuls d’instruments de creació i gestió del coneixement és una 
prioritat del Govern de Catalunya, que en l’àmbit del turisme es 
concreta amb la creació de l’Institut de Recerca en Turisme de 
Catalunya. En els darrers mesos s’ha avançat en la redacció dels 
estatuts que, actualment, es troben en fase de negociació per 
totes les parts implicades (Direcció General de Recerca, Direcció 
General de Turisme, URV i UdG). 

El Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta 
(CRAMC) es troba en el primer any de funcionament, ha elaborat 
el pla estratègic i ha definit el model de funcionament intern a 
partir del reglament del centre. D’acord amb la Universitat, i 
alineat amb l’esmentat pla estratègic, ha desenvolupat una sèrie 
d’accions prioritàries a través del contracte programa, segons el 
qual la URV ha atorgat al centre un finançament addicional de 

Les estructures de 
recerca pròpies de la 

URV: el CRAMC,... 

L’Institut de 
Recerca de 

l’Energia de 
Catalunya (IREC) 

L’Institut de 
Recerca en 
Turisme de 
Catalunya 
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10.000  en funció del grau d’assoliment dels objectius previstos 
(99,7%), corresponent al 20% del total atorgat l’exercici 2007. 

Al maig de 2007, el Consell de Govern acorda iniciar el procés de 
creació d’aquesta estructura de recerca pròpia. En aquests 
moments es concreta la proposta de model d’organització del 
centre, que s’ha de traduir en l’elaboració del pla estratègic i en 
un reglament intern de funcionament. L’aprovació del pla 
estratègic ha de permetre acordar el corresponent contracte 
programa amb la Universitat pel període 2008-10 en què caldrà 
concretar els objectius que s’han d’assolir, el pressupost i el 
finançament necessari per al funcionament. 

El CEDAM, creat sota la forma de càtedra, a través d’un conveni 
(maig de 2007) entre l’Ajuntament de Tarragona, l’Empresa 
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), l’Empresa 
Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la URV, té per 
finalitat organitzar activitats de formació, recerca, transferència 
de coneixements i sensibilització i creació d’opinió en el camp del 
dret ambiental. 

Per aquest any es planteja l’objectiu de ser reconegut per la 
Universitat com una estructura de recerca pròpia. Aquest 
reconeixement ha de millorar la visibilitat interna i externa de la 
recerca en dret ambiental, en particular, i de l’àmbit de les 
ciències socials, en general, i les condicions d’accés als recursos 
necessaris. També ha de permetre consolidar una estructura més 
sòlida i estable amb capacitat per captar personal investigador, i 
assegurar-ne la continuïtat més enllà de la vigència del conveni 
de creació. 

Emmarcat en aquest mateix objectiu, una altra iniciativa 
prioritzada que s’ha engegat aquest exercici és el projecte —
liderat pel grup de recerca de Canvi Climàtic— de creació del 
Centre de Recerca del Canvi Climàtic que, ubicat al campus de les 
Terres de l’Ebre, té com a objectiu esdevenir un centre de 
referència en els àmbits del desenvolupament i l’anàlisi de dades i 
productes climàtics d’alta qualitat.  

D’aquesta manera es contribueix a complir un dels objectius 
plantejats en la segona fase del projecte de creació del campus 
de les Terres de l’Ebre, la implantació d’una estructura de recerca 
que, juntament amb altres actuacions plantejades, ha de 
permetre que la URV sigui present en aquest territori amb tota 
l’activitat acadèmica i les estructures inherents a un campus 
universitari. De fet, el pressupost 2008 ja incorpora per a aquest 
projecte una dotació anual de 200.000 . 

Les activitats del centre s’han d’articular a l’entorn de la recerca i 
la docència. En l’àmbit de la recerca els esforços s’orienten, entre 
d’altres, a l’aplicació de tècniques per recuperar dades i 
metadades històriques del clima, la reconstrucció instrumental del 
clima, el desenvolupament de bases instrumentals del clima de 
qualitat i homogeneïtzades, etc. En l’àmbit de la docència, a curt 
termini, es preveu organitzar tallers, seminaris i cursos de 
temàtica especialitzada en línia amb l’objectiu del centre. A mitjà 

i el projecte de 
creació del Centre 

de Recerca del 
Canvi Climàtic 
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Recerca en 
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termini, el centre vol fomentar l’organització d’estudis oficials de 
grau en medi ambient i un postgrau en matèria de canvi climàtic.  

Aquesta iniciativa s’alinea amb la voluntat de la URV d’impulsar 
un projecte de recerca compartit centrat en la interacció del 
trinomi terra-aigua-aire amb les actuals estructures de recerca 
existents a les Terres de l’Ebre (la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics 
de l’IRTA i l’Observatori de l’Ebre —institut universitari de la 
Universitat Ramon Llull—), el mateix Centre de Recerca del Canvi 
Climàtic i altres grups investigadors de la URV.  

Una de les novetats de 2007 per potenciar l’activitat de recerca 
en àmbits prioritaris de la URV és el programa d’ajuts de recerca 
cooperativa URV/ICIQ. Té una durada de 3 anys (2007-09) i una 
dotació pressupostària de 360.000  (120.000 /any). L’objectiu 
del programa és estimular la interacció científica i l’establiment de 
sinergies entre grups de recerca de la URV i l’ICIQ que treballin 
sobre temàtiques similars, tot fomentant, d’una banda, l’ús 
conjunt de les infraestructures científiques disponibles per part 
d’aquests grups de recerca i contribuint, d’una altra, a 
incrementar la rellevància i profunditat dels respectius programes 
de recerca a través de la col laboració. 

Els projectes d’investigació es poden emmarcar en un dels eixos 
científics següents: catàlisi, química supramolecular, química i 
enginyeria química. Els projectes i el finançament per anualitat 
concedit per departament es mostren a la taula següent: 

Projectes concedits del programa d’ajuts de recerca 
cooperativa URV/ICIQ. Any 2007 

2007 2008 2009 Total

Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica 1 20.000 20.000 20.000 60.000

Enginyeria Química 3 36.000 32.000 32.000 100.000

Química Analítica i Química Orgànica 2 36.000 38.000 38.000 112.000

Química Física i Inorgànica 2 28.000 30.000 30.000 88.000

Total 8 120.000 120.000 120.000 360.000

Departament Nre.

Import ( )

 

Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

De la mateixa manera, l’ any 2007 s’ha convocat el Programa 
d’ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca vinculats 
al turisme i l’oci, l’objecte del qual és incrementar l’activitat 
investigadora de la URV mitjançant la realització de projectes 
d’investigació, a més de facilitar o promoure la incorporació de 
nous/ves investigadors/es en aquest àmbit. 

Els projectes d’investigació s’emmarquen en alguna de les línies 
temàtiques següents: 

• Modalitat A: projectes de recerca de caràcter 
“preliminar” (no aplicada) al voltant de la utilització de 
noves tecnologies aplicades al turisme, l’establiment de 
sistemes i indicadors de qualitat-sostenibilitat i 
identificació de nous mercats per a destinacions 
turístiques consolidades. 

Programa 
d’ajuts de 

recerca 
cooperativa 

URV-ICIQ 

Ajuts per 
projectes de 

recerca vinculats 
al turisme i l’oci 
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• Modalitat B: elaboració de memòries sobre l’avantguarda de 
la recerca i el desenvolupament a escala europea en els 
àmbits de les modalitats turístiques emergents, la 
certificació de la qualitat de destinacions, l’impacte del 
canvi climàtic en el model turístic consolidat i l’efecte de les 
companyies aèries de baix cost sobre les destinacions 
turístiques consolidades. 

La relació de projectes concedits dins la primera edició del 
programa es mostren a la taula següent: 

Projectes concedits del programa d’ajuts en turisme i oci. 
Any 2007 

 

Departament Nre. Import ( )

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 2 10.200

Geografia 4 12.450

Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme 1 3.000

Gestió d'Empreses 3 13.350

Total 10 39.000  

Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

Com a aplicació de les polítiques verticals de suport a la recerca 
que la URV destina als àmbits identificats com a prioritaris, es 
preveuen ajuts per a projectes d’investigació aplicats que portin a 
terme grups de recerca de la URV en l’àmbit de l’enologia. 

Aquest programa, orientat a la recerca aplicada, té un caràcter 
estratègic que permetrà: 

• Articular el procés de vinculació a llarg termini entre el PCT 
de la Indústria Enològica (PCTIE) i els grups de recerca de 
la URV. 

• El posicionament competitiu del PCTIE. 

• Orientar la recerca als temes que el sector vitivinícola ha 
identificat com a prioritaris. 

Els projectes d’investigació s’emmarquen en alguna de les línies 
de recerca següents: tipificació de vins, estudis ecològics de la 
microbiòtica làctica i avaluació de l’estrès hídric de la planta 
durant el període de desenvolupament del gra i canvi climàtic. La 
taula següent recull el nombre de projectes concedits el 2007. 

 

 

 

Projectes concedits del programa d’ajuts en enologia. Any 
2007 

 

Departament Nre. Import ( )

Bioquímica i Biotecnologia 3 10.000

Química Analítica i Química Orgànica 1 2.000

Gestió d'Empreses 1 500

Total 5 12.500  

Ajuts per a 
projectes de 

recerca vinculats 
a l’enologia 
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Font: Elaboració pròpia. 

També s’ha concedit una subvenció de 35.500  al PCTIE per 
contractar d’un tècnic/a per a posar en marxa el laboratori 
d’instrumentació que ha de donar suport als diversos grups. 

Implantar una organització eficaç i eficient per a l’activitat investigadora 

L’objectiu principal del Mapa de grups de recerca és conèixer —i 
reconèixer— l’esforç dels investigadors i investigadores, motor 
essencial del progrés de la recerca, identificant les línies de treball 
de la URV, les persones que desenvolupen la tasca investigadora, 
els recursos universitaris de què disposen i la base organitzativa 
en la qual s’integren. 

Com a resultat de la darrera convocatòria de Mapa de grups, la 
URV compta amb 120 grups (65 interdepartamentals) que 
impliquen 1.328 investigadors (dels quals el 45,9% són doctors). 
Aquesta informació es detalla en la fitxa de l’àmbit d’R+D+I 
corresponent a les estructures de recerca . 

Difondre la ciència i els resultats de la recerca 

La URV durant aquest període ha continuat la difusió de la seva 
activitat de recerca i transferència e tecnologia a través dels 
suplements de divulgació científica mensuals (Perspectives i 
Indicador Universitari) inserits respectivament al Diari de 
Tarragona i a la revista Indicador de Economia, amb una tirada de 
16.000 i 22.000 exemplars. 

L’altra activitat plenament integrada en l’activitat acadèmica dels 
investigadors de la URV és la participació en la Setmana de la 
Ciència amb l’objectiu de donar a conèixer de manera interactiva 
las línies d’R+D+I al públic en general, mitjançant la reproducció 
dels seus treballs en el laboratori en una fira de mostres, el cicle 
de conferències de divulgació científica impartides per científics de 
reconegut prestigi internacional i les activitats lúdiques i culturals. 

D’aquesta manera, s’aconsegueix, a través d’activitats de caràcter 
mobilitzador, participatiu i obert a totes les àrees del 
coneixement, l’objectiu d’augmentar la cultura científica i 
tecnològica dels ciutadans del nostre entorn. 

En l’edició de 2007 de la Fira de mostres d’R+D, gairebé 400 
investigadors de la URV i d’altres organismes d’R+D han 
presentat 39 propostes, dutes a terme en 55 estands, amb una 
assistència de públic de 1.000 persones i 19 centres de 
secundària / aules de la gent gran. 

Participació de la URV a la Setmana de la Ciència. Evolució 
2006-07 

Nova edició del 
Mapa de grups 

Els suplements de 
divulgació 
científica 

Setmana de la 
Ciència 2007 
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2006 2007 Variació

Investigadors participants 300 400 33,3%

Estands 59 55 -6,8%

Propostes 30 39 30,0%

Assistents 943 1000 6,0%  

Font: Servei de Gestió de la Recerca. 

7. Transferència i innovació 

Desenvolupar els parcs científics i tecnològics 

La implicació de la URV amb els agents del territori ha permès  
impulsar i articular la creació d’un sistema de parcs científics i 
tecnològics (PCT) sectorials que pretenen donar cobertura i 
resposta especialitzada als sectors productius estratègics de la 
demarcació: química, turisme, enologia i nutrició i salut.  

En aquest context, la URV impulsa i coordina la participació de les 
societats promotores dels parcs en les convocatòries del MEC per 
a projectes d’R+D realitzats en parcs científics i tecnològics. El 
finançament obtingut en aquestes convocatòries competitives ha 
permès iniciar totes les actuacions previstes, algunes de les quals 
es troben ja en una fase d’implantació avançada. 

Les sol licituds presentades per les societats promotores en les 
convocatòries 2005, 2006 i 2007 comprenen sis projectes i vuit 
actuacions en el marc del PCT de Tarragona, el PCT del Turisme i 
l’Oci, el PCT de la Indústria Enològica i del Tecnoparc. Els 
projectes, tots plurianuals, tenen un cost global de 40,55 M , dels 
quals la part més significativa —30,6 M — correspon als centres 
d’R+D+I que impulsa la URV en cadascun dels parcs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicació de la 
URV en els parcs 

científics i 
tecnològics 

El finançament 
dels projectes 
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Projectes presentats a les convocatòries del MEC (2005-
2007) 

Parc

Cost Total 

( )

18.566.314

11.600.000

3.963.538

3.002.776

2.950.000

2.950.000

PCT del Turisme i Oci 2.087.800

PCT de la Indústria 

Enològica
2.900.000

11.302.681

2.740.000

40.546.795

30.602.776

IPHES: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

PCTTO: Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci de la Costa Daurada, SL

Redessa: Reus Desenvolupament Econòmic, SA

Cost total projectes

Cost URV

PTT: Societat Promotora del Parc Tecnològic de Tarragona, SL

ICIQ: Institut Català d’Investigació Química

Centre d’R+D+I en Turisme i Oci ( URV/PCTTO )

Centre d’R+D+I de la Indústria Enològica ( URV )

Tecnoparc
Centre d’R+D+I en Nutrició i Salut ( URV/Tecnoparc )

Centre per a Bioempreses ( Redessa/Tecnoparc )

Projecte/ actuació (participant)

PCT de Tarragona

Clúster d’R+D+I en Química Sostenible

Centre d’R+D+I en Química Sostenible (URV/PTT)

Viver d’empreses derivades (ICIQ)

Millora de les infraestructures de transferència (URV)

Clúster d’R+D+I en Productes i Serveis Socioculturals

Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

 

Font: Àrea de Gestió i Desenvolupament de Parcs Científics i Tecnològics. 

Fruit de la participació en la convocatòria 2007, els projectes 
presentats per la URV en l’àmbit del PCT de Tarragona han rebut 
6,3 M  en forma de crèdits per al bienni 2007-08. Aquests ajuts 
se sumen als obtinguts a la convocatòria 2005 per al 
desenvolupament del projecte “Clúster d’R+D+I en Química 
Sostenible” i permeten, d’altra banda, iniciar una nova actuació 
orientada a millorar les infraestructures de transferència del parc. 
No obstant això, el projecte de “Clúster d’R+D+I en Productes i 
Serveis Socioculturals” no ha rebut finançament del MEC, fet que 
obliga a replantejar el projecte i decidir si cal presentar una nova 
proposta en properes convocatòries. 

Crèdits atorgats pel MEC a la URV  

Parc
Convocatòria 

2007

Total concedit 

(2005-07)

PCT de Tarragona 6.270.968,37 8.375.655,87

PCT del Turisme i Oci 0,00 1.527.609,00

PCT de la Indústria Enològica 0,00 1.758.613,00

Tecnoparc 0,00 2.720.000,00

Total URV 6.270.968,37 14.381.877,87  
Font: Àrea de Gestió i Desenvolupament de Parcs Científics i Tecnològics. 

Els centres d’R+D+I que impulsa i desenvolupa la URV són peces 
clau en la interacció del sistema ciència-tecnologia-empresa en 
els diferents àmbits d’especialització de cadascun dels parcs. En el 
quadre següent es detalla el cost global d’aquests centres, el 
finançament rebut i el cofinançament necessari per cobrir la 
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totalitat dels costos elegibles. Finalment, es recull el finançament 
pendent de completar.  

Finançament dels centres d’R+D+I de la URV 

Finançament Cofinançament

Química 

Sostenible
11.500.000,0 7.611.796,5 3.888.203,5 0,0

Millora 

transferència
3.002.776,0 763.859,0 254.630,0 1.984.297,0

PCT del Turisme 

i Oci
Turisme i Oci 2.000.000,0 1.500.000,0 500.000,0 0,0

PCT de la Indúst. 

Enològica
Enologia 2.900.000,0 1.758.613,0 586.221,0 0,0

Tecnoparc Nutrició i Salut 11.200.000,0 1.575.000,0 525.000,0 9.100.000,0

30.602.776,0 13.209.268,5 5.304.054,5 11.084.297,0

Properes 

convocatòries

PCT de 

Tarragona

Total Centres R+D+I URV

Parc

Centre 

d’R+D+I Cost total

MEC 2005 i 2006 i 2007

 

Font: Àrea de Gestió i Desenvolupament de Parcs Científics i Tecnològics. 

De cara a la propera convocatòria 2008, la URV té previst 
sol licitar el finançament necessari per tal de completar la 
construcció, en el context de Tecnoparc, del Centre d’R+D+I en 
Nutrició i Salut (Reus-campus Bellissens). 

A continuació es destaquen els aspectes claus que han centrat el 
desenvolupament dels parcs durant el darrer any. 

Parc Científic i Tecnològic de Tarragona  

Aquest darrer període, l’activitat del PCT de Tarragona ha estat 
marcada, sobretot, per l’impuls decidit del Centre Tecnològic de la 
Química de Catalunya (CTQC) per part de l’Administració. Aquest 
centre, que ha d’esdevenir un referent estatal i assolir una 
projecció internacional, s’ubicarà en el marc del Centre d’R+D+I 
en Química Sostenible que es construeix a Sescelades. 

Aquest impuls s’ha concretat en la signatura d’un conveni de 
col laboració entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i el 
CIDEM per finançar i desenvolupar el CTQC (15 de maig de 
2007). Paral lelament, també s’ha establert un protocol d’acord 
entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, la URV 
i l’ICIQ que ha de permetre posar en marxa el centre a través de 
la transformació del centre en Fundació privada i assegura la 
participació empresarial en el projecte. A més, arran d’aquest 
protocol la URV elabora un estudi de viabilitat del sector químic 
per determinar les possibles línies de treball del centre tecnològic.  

Finalment, el Consell de Govern (juliol de 2007) ha autoritzat la 
participació de la URV en el patronat que ha de regir la Fundació 
Privada Centre Tecnològic de la Química de Catalunya, que es 
troba en procés de constitució. 

Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica 

Pel que fa a l’ampliació de la base social, cal remarcar la 
incorporació de la DO Terra Alta al Patronat de la Fundació 

El 
desenvolupament 

dels parcs 
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Privada Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica. 
D’altra banda, es preveu la propera incorporació com a patró del 
Consell Comarcal de la Terra Alta. 

Així mateix, s’han realitzat diferents activitats de prospectiva i 
recerca en col laboració amb la URV entre les quals destaca un 
estudi de preus del raïm pagat als viticultors el 2006 i 2007 per 
encàrrec de l’Observatori de la Vinya i el Vi del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci 

Des del punt de vista institucional, en aquest període s’ha ampliat 
la base institucional dels socis de la societat promotora del Parc i 
ara s’enllesteixen els tràmits per incorporar a la societat 
promotora la Direcció General de Turisme, el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, l’Observatori de Turisme de la 
Costa Daurada i Port Aventura.  

Una de les principals actuacions dutes a terme ha estat la 
presentació del Parc davant la comunitat científica en el marc 
d’una Jornada Tècnica sobre Innovació en Turisme que es va fer 
al desembre i que va coincidir amb el congrés anual de 
l’Associació Espanyola d’Experts Científics en Turisme. 

En l’àmbit de la recerca, s’ha generat un nou programa de 
projectes amb la Direcció General de Turisme. Pel que fa a la 
transferència, s’ha executat la primera etapa de la formació a 
mida per a Port Aventura, el pla de viabilitat per a l'Observatori 
de Turisme del Baix Llobregat, a més de diverses accions per a 
les administracions locals del nostre territori orientades a 
desenvolupar l’activitat del turisme. També s’ha aportat valor a 
les primeres jornades organitzades per l’Associació de 
Professionals Turístics de l’Administració Local de Catalunya amb 
la gestió acadèmica de l’acte i, a demanda del conjunt de 
cambres de comerç de la demarcació, s’ha elaborat un projecte 
sobre turisme enològic a les comarques de Tarragona en 
col laboració amb la consultora Tea-Cegos. En l’àmbit d’innovació, 
el més destacat és el projecte pilot que es desenvolupa a Port 
Aventura sobre la utilització del rastreig per satèl lit en 
col laboració amb la Universitat Hebrea de Jerusalem. 

Tecnoparc  

Aquest darrer període, l’activitat del Tecnoparc ha estat marcada, 
sobretot, per l’impuls decidit del Centre Tecnològic de Nutrició i 
Salut (CTNS) per part de l’Administració. Aquest centre, que ha 
d’esdevenir un referent estatal en l’àmbit dels aliments 
funcionals, té una clara projecció internacional. Ha estat projectat 
en el marc de l’anella de l’agroindústria i s’ubicarà en el marc del 
Centre d’R+D+I en Nutrició i Salut que es construeix a Bellissens. 

A l’octubre de 2006 es va signar un protocol d’acord entre les 
administracions implicades, la URV i les empreses que ha de 
permetre la posada en marxa del centre a través de la constitució 
del centre en Fundació. A més, arran d’aquest protocol s’ha 
elaborat un estudi de viabilitat del sector per determinar les 
possibles línies de treball del centre tecnològic.  



 

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Maig 2008 117 

Finalment, el Consell de Govern ha autoritzat la participació de la 
URV en el patronat que ha de regir la Fundació Privada Centre 
Tecnològic de Nutrició i Salut, que s’ha constituït l’11 d’abril de 
2008 amb la participació de 14 empreses del sector de 
l’alimentació i la salut i 4 patrons públics: ACC1Ó CIDEM/COPCA, 
l’IRTA, l’Ajuntament de Reus i la URV. 

Mantenir els programes propis transversals de suport a la transferència i 
la innovació 

De la mateixa manera que amb les polítiques de suport a la 
recerca, la Universitat també posa a l’abast dels investigadors 
recursos econòmics per afavorir la transferència del coneixement 
generat i la innovació. En el quadre es resumeixen les dades més 
rellevants corresponents a l’any 2007. 

Finançament de programes propis transversals de suport a 
la transferència i la innovació 

Àmbit 
d’actuació Actuació Objectiu

Actuacions 
finançades

Import 
2007 ( )

Creació d’empreses 

de base tecnològica

Contribuir al desenvolupament i 

validació del primer producte, 

procés o servei susceptible de ser 

comercialitzat per una empresa 

de base tecnològica

3 5.680,00

Foment d’empreses 

(FEM)

Estimular la creació d’empreses 

de base tecnològica destinades a 

la comercialització d’idees, 

coneixement, processos, etc

4 24.000,00

Promoció d’accions 

d’innovació (PAI)

Promoure activitats d’innovació 

entre el col·lectiu docent i 

investigador 

2 7.250,00

Gestió de patents 

(PAT)

Ajudar els investigadors a 

patentar els resultats de la 

recerca

7 9.761,77

Creació 
d’empreses

Innovació

 

Font: Vicerectorat de Transferència i Innovació. 

Promoure les empreses de base tecnològica 

El Consell de Govern (juliol de 2007) ha aprovat l’ampliació de la 
participació de la URV a l’empresa Simpple, SL, amb la qual cosa 
passa a obtenir el 9% del total de les participacions socials de 
l’empresa. 

D’altra banda, continuant amb la política d’afavorir la creació 
d’empreses a partir dels resultats generats pels propis 
investigadors, aquest òrgan també ha aprovat la participació de la 
URV (desembre de 2007) en dues noves empreses derivades que 
s’afegeixen a les cinc ja existents i que desenvolupen la seva 
activitat en el marc de la URV: 

• Confidence Data, SL. El projecte inicial anomenat Staitec ha 
estat guardonat amb el segon premi del Concurs d’Idees de 

Participació de la 
URV en noves 

empreses 
derivades 
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Negoci impulsat pel CIDEM, els Premis Caixa Tarragona 
2007 i els Premis Reus 2006. Aquesta empresa és una 
iniciativa del grup CRISES, que forma part del Departament 
d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, i ofereix serveis i 
productes en l’àmbit de la privadesa i la seguretat 
informàtica en tot allò referent a l’emmagatzemament, 
tractament, cessió i transacció de dades que contenen 
dades personals i confidencials. 

• SmartOxide, SL, guardonada amb el primer premi del 
Concurs Tàrraco Empresa Jove, 2007, és també una 
iniciativa del Departament d’Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques. Les seves línies d’actuació se centren en el 
disseny, programació, desenvolupament i comercialització 
de productes que utilitzen les comunicacions en dispositius 
mòbils tenint en compte la seguretat informàtica dels 
productes i l’accés i transmissió de la informació a temps 
real. 

Finalment, cal destacar la concreció de la participació de la URV 
en l’empresa Shirota Functional Foods, SL —nascuda en el marc 
d’un projecte CENIT— a través del 2% del seu capital nominal. Es 
tracta d’una empresa derivada que té com a objecte social la 
posada a punt de metodologies per dissenyar aliments 
essencialment nous i d’aliments funcionals. També es dedicarà a 
comercialitzar serveis tecnològics a d’altres empreses 
alimentàries, que consistirien en el disseny de principi a fi de nous 
aliments amb propietats funcionals. 

El trampolí tecnològic de la URV (Xarxa TT-CIDEM) s’ocupa, entre 
d’altres àmbits d’actuació, de donar suport a la creació d’empeses 
i a la protecció de la propietat intel lectual i industrial. 

L’àrea d’emprenedoria, que compta amb el suport de la càtedra 
d’Emprenedoria de la URV, té per objectiu promoure l’esperit 
emprenedor entre els membres de la comunitat universitària i 
donar suport a les iniciatives de creació d’empreses, especialment 
les que incorporen un elevat component d’innovació. El Trampolí 
ofereix accions de sensibilització, difusió i formació específica, 
assessorament en l’elaboració del pla de negoci i en la posada en 
marxa de l’empresa, ofereix espais i serveis bàsics als 
emprenedors i els facilita l’accés a diverses fonts de finançament. 

Emprenedoria. Principals resultats 2007 

Indicador 2007

Emprenedors nous presentats al trampolí 18

Projectes avaluats pel trampolí 4

Projectes presentats a Gènesi 2

Projectes aprovats a Gènesi 2

Projectes pels quals es busquen altres fonts de finançament 11

Projectes que han rebut altre finançament 6

Cartera de projectes vius 8  

Font: CTTi-FURV. 

L’any 2007 el trampolí ha atès 18 iniciatives, 4 de les quals han 
estat avaluades (referents a assessorament per a la sol licitud 

Emprenedoria i 
propietat 

industrial i 
intel lectual 
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d’ajuts i creació d’empreses i la cerca de finançament) i 2 més 
han rebut finançament del programa Gènesi del CIDEM, destinat 
a avaluar la viabilitat empresarial de projectes de base 
tecnològica. D’altra banda, dels 11 projectes que s’han dirigit al 
trampolí per obtenir altres fonts de finançament, 6 han obtingut 
fonts alternatives de finançament, tant de caràcter públic com 
privat. Des dels inicis del trampolí (2004), les activitats 
engegades des de l’àrea d’emprenedoria han comportat la creació 
d’11 empreses, en 8 de les quals participa la URV, tal com es 
detalla en el quadre següent: 

Cartera d’empreses creades i participades per la URV 

Empresa Any de creació Spin-off URV

EDIS, SL 1998

ARQUEOLINE, SL 2002

VICIM 2005

SIMPPLE, SL 2005 SI

APLICAT, SL 2006 SI

BEYOND FOOD, SL 2006 SI

EIDOLA, SL 2006 SI

M-BOT SOLUTIONS, SL 2006 SI

KRYPTON CHEM, SL 2002-2004

NÉMESIS, SCCL 2002-2004

URAIS 2005

Empreses participades per la URV

Empreses no participades per la URV

 
Font: CTTi-FURV. 

De la seva banda, en l’àmbit de la protecció de la propietat 
industrial i intel lectual (PPI), el trampolí adreça la seva activitat 
al personal docent i investigador de la URV i als alumnes que 
porten a terme el projecte de final de carrera. Les actuacions 
pretenen sensibilitzar la comunitat universitària per tal de 
fomentar totes les tecnologies susceptibles de ser llicenciades, 
identificar les noves oportunitats de patents en els grups de 
recerca de la URV i fer el seguiment i vigilància de les activitats 
d’R+D+I. 

Propietat industrial i intel lectual. Principals resultats 2007 

Indicador 2007

Invencions detectades proactiva i/o reactiva 18

Invencions avaluades i valorades 14

Sol·licituds de patent nacional a nom de la Universitat 1

Sol·licituds de patent internacional a nom de la Universitat 1

Expedients abandonats 1

Sol·licituds de patents derivades a empreses de base tecn. 3

Registres de la propietat intel·lectual 8

Cartera de la PPI 18  

Font: CTTi-FURV. 

En aquest sentit, durant el darrer any hi ha hagut 18 sol licituds 
per a la protecció dels drets de la PPI dels resultats obtinguts dels 
projectes de recerca i treballs de fi de carrera dels investigadors i 
estudiants de la URV. D’aquestes, 14 complien els requisits de 
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patentabilitat i han estat avaluades pel trampolí. El 2007 en nom 
de la URV s’ha realitzat 1 sol licitud de patent nacional a l’Oficina 
Espanyola de Patents i Marques i 1 de patent internacional PCT. 
D’altra banda, s’han detectat 3 invencions que han derivat en la 
creació de les empreses derivades aprovades enguany pel Consell 
de Govern: SmartOxide (2 tecnologies) i Staitec-Confidence Data 
(1 tecnologia). Finalment, s’han tramitat 8 registres de la 
propietat intel lectual, que eleva fins a 18 la cartera de patents de 
la URV. 

En els darrers anys s’han incrementat les iniciatives de creació 
d’empreses sorgides a partir de l’explotació dels coneixements 
desenvolupats en el si de la Universitat, fruit del creixent interès 
per la recerca i del caràcter emprenedor del professorat. 

La necessitat de regular el desenvolupament d’aquest tipus 
d’empreses s’ha potenciat amb la reforma de la LOU, en tant que 
la nova llei reconeix les empreses derivades com una de les vies 
per articular la transferència dels coneixements generats per les 
universitats al conjunt del sistema productiu. De la seva banda, el 
Consell de Govern (octubre de 2005) aprova les bases per als 
convenis de la URV amb empreses derivades i, en la mateixa 
línia, al juliol de 2007 defineix l’estructuració del marc de 
transferència del coneixement, en el qual ja posa de manifest la 
necessitat d’una normativa de creació d’empreses. 

En aquest sentit, la URV ha impulsat el Reglament de creació 
d’empreses a l’entorn de la URV, aprovat pel Consell de Govern 
(febrer de 2008). Aquesta nova normativa, que deroga les 
anteriors reglamentacions, pretén articular, a través de la creació 
d’empreses, la transferència dels coneixements generats a la 
universitat cap el teixit productiu i social. Les regulacions que se’n 
deriven s’apliquen als projectes empresarials promoguts per la 
URV que tenen per objecte el desenvolupament i/o l’explotació 
comercial de tecnologia i/o coneixement de la URV. També se’n 
beneficien els projectes innovadors promoguts per alumnat que 
sol liciti el suport de la URV, encara que no es basin en 
coneixements generats a la mateixa Universitat. 

 El reglament caracteritza les tipologies d’empresa objecte de regulació (empreses 
de base tecnològica —EBT—, empreses de base no tecnològica —EBNT— i 
empreses innovadores promogudes per titulats de la URV —start-up—. Estableix un 
programa d’ajuts en l’etapa d’incubació dels projectes i designa la càtedra 
d’Emprenedoria de la URV com a coordinadora de les actuacions de suport en el 
desenvolupament i seguiment dels projectes, amb la participació del CTTi i d’altres 
unitats de la URV. Finalment, per a cada tipologia d’empresa determina els 
requeriments i els mecanismes per a la seva creació, les fórmules de participació de la 
URV i el personal universitari en l’òrgan d’administració i en el capital social, les 
eines per fer el seguiment de les activitats i fixa també els mecanismes de transferència 
i protecció del coneixement generat a la URV cap a les empreses. 
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Resum dels objectius del curs 
 
Territori i societat 

 Facilitar la formació superior permanent de les persones al llarg de la vida. 

 Promoure l’expansió del coneixement i la innovació en el territori. 

 Fomentar el desenvolupament econòmic i social de l’entorn. 

 Crear un marc de relacions de benefici mutu amb els agents socioeconòmics. 

 
Internacionalització 

 Impulsar la projecció internacional de la URV. 

 Internacionalitzar l’oferta de postgrau. 

 Facilitar la mobilitat d’alumnat i professorat. 

 Tenir presència activa a Brussel les. 

 Definir un model organitzatiu intern de la internacionalització. 

8. Territori i societat 

Facilitar la formació superior permanent de les persones al llarg de la vida 

La Universitat d’Estiu ha generat un espai de reflexió, formació i 
divulgació del coneixement que ha permès als alumnes completar 
la seva formació i ha afavorit la presència de la URV en el 
territori. L’edició del 2007 ha representat la consolidació del 
nombre de cursos, que s’ha acompanyat d’un increment del 
nombre de seus així com del nombre d’alumnes matriculats. En 
aquest període s’hi ha incorporat la UETE com a campus Terres de 
l’Ebre. En total s’han realitzat 42 cursos amb una assistència de 
993 alumnes, 137 dels quals provenen d’altres universitats i 217, 
d’àmbits aliens a la Universitat. 

La Universitat d’Estiu 2008 preveu oferir 27 accions formatives a 
Tarragona, Reus, Cambrils i Salou i 12 a les Terres de l’Ebre, a 
Tortosa, Móra d’Ebre, Deltebre, Horta de Sant Joan i Sant Carles 
de la Ràpita. En línia amb la consolidació de la política de beques i 
ajuts per facilitar l’accés als cursos programats en la Universitat 
d’Estiu, per a l’edició 2008 els cursos de les Terres de l’Ebre 
disposaran d’una línia d’ajuts dels consells comarcals per als 
estudiants de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i 
Ribera d’Ebre.  

Finalment, cal assenyalar que davant de la nova realitat 
universitària, marcada, entre altres processos, per la progressiva 
implantació i adaptació a l’EEES, aquesta edició es planteja com 
de transició. En aquest sentit, cal reconsiderar i superar el model 
actual d’Universitat d’Estiu basat en el sistema de crèdits de lliure 
elecció per tal d’adequar-lo a la nova realitat universitària. Aquest 
model ha d’evolucionar cap el que es coneix com “trimestre 
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d’estiu” o summer school. Aquest nou enfocament, orientat a la 
internacionalització i amb part de la docència en anglès, ha de 
preveure la programació d’activitats acadèmiques dirigides als 
alumnes i visitants des de juny a setembre, en coherència amb 
l’estratègia docent de la URV davant la configuració de l’EEES. 

Amb el propòsit de posar a l’abast de tots els ciutadans i 
ciutadanes una formació continuada de qualitat adaptada als seus 
interessos i necessitats, la URV ha iniciat el curs 2007-08 el 
programa URV Ciutadana. Aquest programa està dirigit a aquelles 
persones més grans de 55 anys que, sense requisit previ de 
titulació i sense superar cap prova d’accés, vulguin cursar 
assignatures de titulacions universitàries dins d’una oferta 
predeterminada. 

El curs 2007-08 s’hi han matriculat 39 estudiants (20 dones i 19 
homes), amb una mitjana de 63 anys, que provenen 
majoritàriament del Tarragonès i amb estudis previs de batxiller o 
graduat escolar. D’una oferta de 193 assignatures de primer i 
segon quadrimestre i anuals, s’ha formalitzat la matrícula en 61 
assignatures de 18 ensenyaments. La Facultat de Lletres i la 
Facultat de Ciències Jurídiques són els centres que concentren 
més oferta d’assignatures (61%). 

Oferta i matrícula d’assignatures. Curs 2007-08 

1 Q i 

anual 2 Q Total

Assignatures 119 74 193

Ensenyaments 
1 28 20 29

Assignatures 38 23 61

Ensenyaments 1 16 11 18
1 El total es refereix al nombre d'ensenyaments diferents que

ofereixen assignatures.

Matrícula

Oferta

 

Relació oferta/matrícula d’assignatures per centre. Curs 
2007-08 

Centres

1 Q i 

anual 2 Q Total

1 Q i 

anual 2 Q Total

Fac. Lletres 41 37 78 18 15 33

Fac. Ciències Jurídiques 26 14 40 10 4 14

Escola Universitària de Turisme i Oci 19 6 25 2 1 3

Fac. Ciències de l’Educació i Psicologia 13 4 17 4 1 5

Escola Universitària d’Infermeria 3 -- 3 1 -- 1

Fac. Química 8 7 15 -- -- --

Fac. Medicina i Ciències de la Salut 2 3 5 1 1 2

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 3 1 4 2 1 3

Fac. Ciències Econòmiques i Empresarials 3 2 5 -- -- --

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 1 -- 1 -- -- --

Total 119 74 193 38 23 61

Oferta Matrícula

 

De cara al proper curs es preveu introduir una sèrie de millores, 
com l’eliminació de la restricció de matricula pel que fa al nombre 
de crèdits possibles de què es poden matricular en un curs 
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acadèmic, i la difusió del programa per aconseguir un major 
nombre d’estudiants matriculats. També s’ampliarà l’oferta de 
matèries, de manera que hi siguin representats la totalitat dels 
centres de la URV. 

Les Aules de la Gent Gran són un projecte social engegat per les 
principals universitats catalanes que busca donar una sortida a les 
inquietuds culturals de la població de més edat. La URV, dins la 
seva política de participació cívica, és conscient de la importància 
de la seva relació amb l’entorn social i per això potencia el 
desplegament de noves aules i el dinamisme de les que estan en 
funcionament. 

Durant l’any 2007 s’han signat els convenis per incorporar quatre 
nous municipis a la xarxa d’Aules de la Gent Gran: Constantí, el 
Morell, Falset i Valls. Així, les catorze aules que funcionen al 
territori —cinc de les quals són a les Terres de l’Ebre— compten 
amb un total de 2.477 alumnes (dades del curs 2006-07). A 
banda de les que ja estan en funcionament, n’hi ha d’altres, com 
Torredembarra i Salou (en el marc del Campus Extens) que duen 
a terme el programa preliminar previ a la formalització del 
conveni com a Aula de la Gent Gran de la URV. 

Promoure l’expansió del coneixement i la innovació en el territori 

Emmarcat en la tercera missió de la URV, el Campus Extens és un 
projecte singular que, amb la col laboració dels ajuntaments i 
altres ens de la demarcació de Tarragona i amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya, crea una xarxa territorial d’antenes del 
coneixement vinculades a la Universitat Rovira i Virgili. Aquest 
darrer any s’ha plantejat una nova estratègia per tal d’avançar en 
el desenvolupament del projecte, més centrada en l’activitat 
cultural de l’antena que en l’adequació tecnològica. 

En aquest sentit, cal destacar la signatura d’un conveni marc de 
col laboració amb l’Institut Ramon Muntanter, fundació privada 
dels centres d’estudis de parla catalana (IRM). D’acord amb el 
conveni, l’IRM es compromet a col laborar  amb els ajuntaments i 
la URV en el desenvolupament del Campus Extens i a fer 
d’intermediari entre la URV i els centres d’estudis locals i 
comarcals per tal que aquests s’incorporin al projecte. Així 
mateix, mitjançant aquest conveni, la URV i l’IRM assumeixen els 
compromisos següents: 

• Col laborar en la programació d’activitats. 

• Col laborar en l’elaboració d’aquelles publicacions que es 
considerin d’interès comú. 

• Facilitar els contactes entre els centres d’estudis i els 
professors universitaris de la URV amb l’objectiu de tirar 
endavant projectes d’investigació i de divulgació científica 
d’interès comú. 

Aquest curs s’han inaugurat les antenes del coneixement de Salou 
(desembre 2007), Cambrils (febrer de 2008) i Amposta (març 
2008) que ja disposen d’un programa d’activitats propi per al curs 
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2007-08, i l’antena de Santa Coloma de Queralt (maig de 2008), 
que iniciarà les seves activitats el curs acadèmic vinent. Pel que 
fa a l’antena de Salou, han començat les activitats que han de 
formar part de la futura Aula de la Gent Gran de la URV, i en el 
cas de Cambrils s’ha posat en marxa una aula de poesia. 
Cadascuna de les antenes compta amb un responsable d’antena 
que s’encarrega de coordinar les activitats que s’hi duen a terme i 
un tècnic de suport.  

Durant el 2008 està previst desplegar la fase consolidació del 
projecte amb la incorporació de nous municipis, de manera que el 
proper curs es preveu iniciar les activitats a la resta d’antenes de 
la fase pilot del projecte. Mentrestant, s’establiran els contactes 
institucionals amb nous ajuntaments. 

Fomentar el desenvolupament econòmic i social de l’entorn 

Nou institucions del Camp —cambres de comerç de Reus, 
Tarragona i Valls, CEPTA, UGT, CCOO, Unió de Pagesos, APPORT i 
la Universitat Rovira i Virgili— van constituir l’any 2006 la Mesa 
Socioeconòmica del Camp de Tarragona amb l’objectiu de 
treballar plegats per ajudar a potenciar el desenvolupament social 
i econòmic, la qualitat de vida i l’equilibri territorial de les 
comarques del Camp de Tarragona. A aquestes nou entitats s’hi 
va sumar posteriorment Pimec-Tarragona. 

Al mes de juliol de 2006 es proposava al Govern de Catalunya la 
necessitat de redactar un pla estratègic per al Camp de 
Tarragona. La proposta fou molt ben rebuda i, després de 
l’elaboració d’un estudi previ, a finals del 2006, la Generalitat de 
Catalunya va encarregar a la Mesa Socioeconòmica, mitjançant la 
URV, l’elaboració del Pla Estratègic del Camp de Tarragona. 

El tret de sortida per al Pla partia d’un acte, presidit pel president 
de la Generalitat de Catalunya, que va tenir lloc al Paranimf de la 
URV al maig del 2007. L’elaboració d’aquest Pla, que ha coordinat 
la URV en el marc de la Mesa Socioeconòmica i s’ha dut a terme 
en un entorn d’àmplia participació, amb l’objectiu de dissenyar un 
escenari de futur ambiciós per al Camp basat en la sostenibilitat, 
la cohesió social i econòmica i la creativitat per al període 2008-
15, ha permès reflectir amb precisió les grans prioritats del 
territori. 

L’intens creixement econòmic i demogràfic del Camp posa cada 
vegada més de manifest la necessitat d’abordar problemàtiques 
diverses de manera global i coordinada. Les sis comarques que 
conformen aquest territori tenen una població que ultrapassa els 
500.000 habitants i s’entenia que, per a una bona confecció d’un 
Pla Estratègic, era imprescindible la participació de totes les 
administracions amb competència sobre el Camp i les institucions 
i entitats més representatives. Així, el document ha estat elaborat 
a partir del treball de sis grups en els àmbits principals que ha 
definit el Pla: territori, societat i institucions, i activitats 
econòmiques i socials. Cadascun d’aquests grups ha estat presidit 
per una personalitat de reconegut prestigi acadèmic, social i/o 
empresarial i han comptat amb la participació de més de 50 
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entitats en representació de la societat civil de les comarques del 
Camp. 

Més endavant es va posar en funcionament el Consell Consultiu 
del Pla, en què hi han participat els màxims responsables de les 
administracions amb competències sobre el Camp: la Generalitat 
de Catalunya, l’Administració general de l’Estat, la Diputació de 
Tarragona, els consells comarcals de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix 
Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès, i els 
AJUNTAMENTS de Tarragona, Reus, Falset, Montblanc, Valls, el 
Vendrell, Cambrils, Salou i Vila-seca, a més dels presidents dels 
grups de treballs i els membres de la Mesa Socioeconòmica del 
Camp. 

La feina d’aquestes estructures —equip tècnic, grups de treball, 
Consell Consultiu i Mesa Socioeconòmica— va conduir a la 
presentació de les conclusions del Pla Estratègic del Camp de 
Tarragona el 8 de febrer de 2008, en un acte al Paranimf de la 
URV que fou presidit de nou pel president de la Generalitat de 
Catalunya. Com a resum de les múltiples propostes que fa el Pla 
Estratègic, reivindica un model de construcció d’un país en xarxa, 
descentralitzant i distribuint els serveis, els punts de generació de 
coneixement i, sobretot, de presa de decisions. 

El president de la Generalitat va expressar la voluntat de 
col laborar en el desenvolupament del Pla, com a instrument de 
planificació estratègica que aposta clarament per la 
transversalitat i el treball en xarxa, ja que els seus eixos de 
treball també estan inclosos al pla de govern, i en línia amb 
l’estratègia de la Generalitat de millorar la competitivitat de 
l’economia catalana fent una aposta pel coneixement. En aquest 
sentit, es va comprometre a donar suport a totes aquelles 
propostes i mesures del Pla que comptin amb el consens del 
territori i a incloure, en la mesura que sigui possible, les 
recomanacions del Pla en la planificació estratègica territorial 
impulsada pel Govern. 

En el mateix acte, la Mesa Socioeconòmica va lliurar una carta al 
president en què plantejava, una vegada elaborat el Pla 
Estratègic, continuar treballant en dues direccions: en primer lloc, 
la concreció d’un acord a escala territorial entre les institucions i 
les administracions, complementari a l’Acord estratègic per la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, que estableixi els compromisos i les 
prioritats d’actuacions. I, en segon lloc, l’activació d’un ens 
responsable per al seguiment del desenvolupament del Pla 
Estratègic i que, alhora, permeti mantenir l’espai de treball 
conjunt entre les administracions i els membres de la Mesa 
Socioeconòmica. 

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web 
http://www.urv.cat/plaestrategiccamp/. 

La reforma de la LOU (Llei orgànica 4/2007) reconeix i reforça la 
necessitat que tenen les universitats d’incorporar “[...] sense 
complexos la tercera missió de servei a la societat, que s’ha de 
traduir, bàsicament, en transferència de coneixement, 
desenvolupament tecnològic i en una oferta formativa que 

La URV impulsa 
el pla estratègic 

de la tercera 
missió 



Territori, societat i internacionalització 

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Maig 2008 127 

s’adeqüi més a les demandes socials, tant en els ensenyaments 
de grau i postgrau com en la formació al llarg de la vida”.   

A banda de les dues missions clàssiques de la universitat lligades 
a la docència i la recerca, la URV ha iniciat actuacions orientades 
a posar el coneixement a l’abast de la societat per contribuir al 
desenvolupament social, econòmic i cultural del seu entorn. 
D’aquesta manera dota de contingut el que es coneix com tercera 
missió que, d’altra banda, és una de les prioritats de l’actual 
equip de govern. 

En línia amb aquest objectiu, la URV ha impulsat iniciatives que 
reforcen el seu compromís amb la societat i afavoreixen el diàleg 
amb el territori i els seus agents: impuls dels parcs científics i 
tecnològics i, per tant, la transferència de tecnologia, formació 
permanent (Universitat d’Estiu, Aules de la Gent Gran), les 
càtedres universitat-empresa i el Campus Extens, entre altres. 

Per tal de potenciar el paper dinamitzador que ha de tenir la URV 
al territori i estructurar aquest marc de relacions mitjançant 
l’ordenació de les activitats que es duen a terme, el Claustre 
(novembre 2007) va aprovar la constitució de la comissió que ha 
d’elaborar el pla estratègic de la tercera missió. Aquest pla ha de 
tenir com a objectiu enfortir la relació de la URV amb el territori, 
la qual s’ha de fomentar amb el disseny d’estratègies, objectius i 
línies d’actuació prioritàries d’acord amb un escenari de futur a 
mitjà i llarg termini. 

Aquesta iniciativa respon a la voluntat de la URV d’establir vincles 
de cooperació amb els principals agents territorials amb els quals 
té relació. En aquest sentit, la URV, l’Ajuntament de Tarragona, 
l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona han creat 
sengles comissions bilaterals per tal de crear formalment un marc 
de diàleg i col laboració a l’entorn d’aquells temes que la 
Universitat i les institucions esmentades consideren claus per al 
futur dels seus àmbits territorials respectius. 

Els principals àmbits de treball de la comissió URV-Ajuntament de 
Tarragona s’han centrat en la consolidació i articulació urbana 
dels campus Catalunya i Sescelades, en el nou pla d’ordenació 
urbanística municipal de la ciutat (POUM) i les previsions de 
creixement futur, a més de la potenciació i desenvolupament  
immediats del Parc Científic i Tecnològic de Tarragona. El 
consistori tarragoní ha assumit el liderat de la societat promotora 
del Parc de Tarragona i s’ha compromès plenament a 
promocionar-lo. 

La comissió URV-Ajuntament de Reus té com a objectius 
prioritaris l’impuls a la construcció dels nous edificis de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura, dels serveis comuns del campus i 
de la nova Facultat de Medicina, a més de la urbanització plena 
del campus Bellissens. Aquests objectius seran possibles amb 
mecanismes de finançament facilitats per l’Ajuntament de Reus, 
el retorn dels quals afrontarà la URV amb càrrec a les inversions 
del futur PIU 2013-20, tot plegat amb el vistiplau del Govern de la 
Generalitat. També és objecte de col laboració entre la ciutat i la 
Universitat la construcció conjunta, actualment en marxa, del 
Centre Tecnològic de Nutrició i Salut i del Centre per a 
Bioempreses, tots dos situats en terrenys del campus Bellissens. 
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Pel que fa a la Diputació de Tarragona, la comissió bilateral 
creada es proposa incrementar i agilitzar el suport que la 
Diputació dóna a diverses activitats docents, de recerca i 
d’extensió universitària, mitjançant la renovació i millora del 
conveni que hi ha actualment. Són també objectius d’aquesta 
comissió ampliar la presència de la URV en el territori a través del 
Campus Extens, estendre l’accés a les TIC a tot l’àmbit territorial 
de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i, 
prioritàriament, col laborar en la promoció dels parcs científics i 
tecnològics en què participa la URV. Així, doncs, els parcs, que 
tenen la missió de catalitzar l’economia del coneixement i l’encaix 
dels agents de la triple hèlix universitat–administració–empresa, 
esdevenen una peça clau per al futur de les comarques de 
Tarragona i Terres de l’Ebre.  

Crear un marc de relacions de benefici mutu amb els agents 
socioeconòmics 

La missió territorial de la URV s’ha articulat, entre altres 
iniciatives, a través d’accions que fomenten la interacció de la 
Universitat amb empreses i institucions. En aquest marc, un dels 
instruments utilitzats sovint són les càtedres que garanteixen 
l’assoliment d’objectius amplis en matèria de docència, recerca, 
innovació, transferència i difusió de coneixements, des d’una 
perspectiva interdisciplinària. 

En el període objecte d’anàlisi s’han creat tres noves càtedres: 

• La càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals, 
que té com a missió generar i socialitzar el coneixement en 
l’àmbit jurídic, en particular del dret, la gestió i 
l’administració locals a partir de l’organització d’activitats 
de formació, recerca, transferència de coneixements, 
creació d’opinió i divulgació. 

• La càtedra Centre d’Estudis de Dret Ambiental, Alcalde 
Pere Lloret, orientada organitzar activitats de formació, de 
recerca, de transferència de coneixements, i de 
sensibilització i creació d’opinió en el camp del dret 
ambiental. 

• La càtedra internacional URV/Repsol YPF d’Excel lència en 
Comunicació, l’objectiu de la qual és potenciar el 
coneixement en l’àmbit de la comunicació social amb una 
perspectiva centrada en l’excel lència professional, ètica i 
estètica dels continguts i de les pràctiques comunicatives 
de les societats avançades. Les activitats s’articulen al 
voltant de la docència, la recerca i la divulgació. 

Amb la creació d’aquestes tres càtedres, la URV impulsa vuit 
càtedres en àmbits diversos del coneixement sobre la base del 
seu benefici social. D’aquestes, quatre estan formalitzades amb 
empreses, dues amb entitats socioculturals i l’administració local i 
dues amb la Unesco. 
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Càtedres creades a la URV 

Càtedra Constitució Patrocinadors

URV

DOW Chemical Iberica

URV

Enresa

Consell Social (URV)

CEPTA

Cambres de comerç de Reus, 

Tarragona, Tortosa i Valls

URV

UNESCO

URV

UNESCO

URV

Fundació URV

Fundació Cultural de Reus 

Pedrol Rius

URV

Ajuntament de Tarragona

Empresa Municipal Mixta 

d'Aigües de Tarragona

Empresa Municipal de 

Transports de Tarragona

URV

REPSOL YPF

Foment de l'Emprenedoria i la 

Creació d'Empreses

DOW de Desenvolupament 

Sostenible 

Enresa de Seguretat Industrial

Diàleg Intercultural al 

Mediterrani

Privadesa de Dades

Internacional URV/REPSOL YPF 

d’Excel·lència en Comunicació 

Antoni Pedrol i Rius d'Estudis 

Jurídics Locals 

2007

2007

2007

Centre d'Estudis de Dret 

Ambiental, Alcalde Pere Lloret

2007

2006

2006

2005

2005

 

Amb relació al programa de captació d’alumnat, i amb l’objectiu 
de treballar de manera conjunta amb els centres de secundària de 
la demarcació, la URV aposta per la continuïtat de les activitats de 
vinculació amb els centres dirigides a donar a conèixer la 
Universitat (oferta d’estudis, instal lacions), a orientar la vocació 
universitària i facilitar l’accés al món universitari dels estudiants 
de secundària. Aquest apropament al món universitari es vehicula 
des de la Universitat a partir de la participació en salons i fires, 
cicles de xerrades als centres de secundària i l’organització de les 
jornades de portes obertes a tots els centres de la URV. 

Un nou pas endavant en l’apropament de la URV a la societat, 
especialment orientat a enfortir el marc de relacions amb els 
centres de secundària de la demarcació, i com a mecanisme de 
fidelització institucional, és la instauració dels premis del Consell 
Social als millors treballs de recerca de secundària. Aquest premi 
és un reconeixement a l’esforç dels estudiants i dels tutors 
responsables dels treballs de recerca de batxillerat i dels treballs 
de síntesi de cicles formatius de grau superior que marquen el 
final d’una etapa, la de l’ensenyament secundari, i l’inici d’una de 
nova, vinculada a la Universitat. 

L’any 2007 s’ha resolt la primera edició de la convocatòria, que ha 
tingut una àmplia participació. En total, s’han premiat 10 treballs 
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de recerca elaborats per alumnes de centres de Reus, Tarragona, 
Valls i Vila-seca. El premi inclou un ajut econòmic per l’import 
dels crèdits matriculats en el primer curs de qualsevol titulació 
oficial de la URV, un ordinador portàtil per a l’estudiant i un val de 
300  per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball 
vàlid per a l’adquisició de material didàctic i/o bibliogràfic. Per tal 
de donar la màxima difusió a aquest guardó, els treballs premiats 
s’han recollit en un llibret editat pel Consell Social que es 
complementa amb un CD. 

L’èxit d’aquesta iniciativa ha comportat la convocatòria de la 
segona edició dels premis per al curs 2007-08, en la qual 
s’estableix com a requisit imprescindible per a l’obtenció del premi 
el compromís de l’estudiant a matricular-se a la URV el curs 
següent. 

Els encàrrecs de projectes de transferència o prestació de serveis, 
que articula la Universitat a través de contractes i convenis amb 
organitzacions i empreses diverses, s’han portat a terme fins ara 
a l’empara de l’acord sobre bones pràctiques establert pel Consell 
de Govern (juliol de 2003). Aquest acord regula aspectes com les 
normes d’estil i vetlla per la comunicació efectiva dels resultats a 
la societat, per tal de garantir la màxima qualitat en totes les 
activitats. Al mateix temps, preveu la clàusula que la URV no es 
responsabilitza de les opinions dels seus investigadors ni de les 
conclusions dels seus estudis. 

La dinàmica creixent que té actualment aquest tipus d’activitat ha 
portat el Consell de Govern (octubre de 2007) a impulsar una 
normativa de transferència específica orientada als àmbits 
d’especial sensibilitat pública. Amb aquest efecte, s’ha creat una 
comissió d’experts amb l’encàrrec del Consell de Govern de 
desenvolupar les funcions següents: 

• Proposar l’àmbit d’aplicació de la normativa i concretar el 
concepte “àmbits d’especial sensibilitat pública”. 

• Proposar mecanismes per assegurar l’aplicació del mètode 
científic i l’objectivitat dels resultats en els treballs. 

• Proposar accions específiques per assegurar que la URV es 
pugui fer responsable dels resultats i conclusions de 
l’estudi. 

• Proposar clàusules específiques per incorporar-les en la 
redacció dels contractes i convenis de transferència per a la 
realització dels treballs. 

La comissió ha presentat les conclusions del treball al Consell de 
Govern en la sessió d’abril de 2008, les quals es descriuen a 
continuació: 

• La comissió defineix el concepte “àmbits d’especial 
sensibilitat pública” com aquelles temàtiques de 
transferència de coneixement o tecnologia que siguin 
susceptibles de causar impacte social o repercussió 
mediàtica. 

• No és viable definir una relació de temàtiques que siguin 
susceptibles d’aplicació atesa la variabilitat temporal dels 
temes amb repercussió social o mediàtica. No obstant això, 
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proposa que en cada conveni els signants pactin el pla de 
comunicació sobre els resultats i les conclusions dels 
estudis realitzats. 

• Per tal d’assegurar l’objectivitat dels resultats, a més de les 
normes d’estil actuals, considera oportú indicar que no 
existeixen conflictes d’interès per part de cap membre de 
l’equip redactor amb el tema objecte de treball, que no és 
contrari a la institució ni a l’Estatut i que l’equip 
investigador podrà explicitar el seu nivell d’acreditació en 
matèria de procediment de gestió, mètodes d’anàlisi i 
mesures. 

• Els resultats i les conclusions dels estudis són 
responsabilitat única de l’equip d’investigadors i no 
representen necessàriament l’opinió de la institució. Com a 
cas excepcional, preveu que una empresa o administració 
sol liciti un informe a la URV com a institució, i en aquest 
cas la URV necessàriament n’ha d’assumir els resultats. 

• Finalment, proposa canvis en les normes d’estil per a la 
realització de treballs de transferència i prestació de serveis 
així com la incorporació de clàusules en els convenis sobre 
la responsabilitat de l’estudi, el pla de comunicació i, pel 
que fa als convenis de transferència, relatives a la 
confidencialitat de la informació i dels resultats i la protecció 
de dades de caràcter personal. 

Al març del 2008 la URV ha signat un conveni marc de 
col laboració amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla 
de l’Ebre i l’Ajuntament de Corbera d’Ebre per participar en la 
creació del Centre de Documentació de la Batalla de l’Ebre, i així 
contribuir a la missió d’apropar el coneixement i la cultura al 
territori. El Centre esdevindrà un espai de recerca, investigació i 
difusió de la Batalla de l’Ebre, i la URV ha nomenat com a director 
acadèmic el Dr. Josep Sánchez Cervelló, professor d’Història 
Contemporània amb una trajectòria científica de prestigi i, alhora, 
profund coneixedor de la realitat territorial.  

El 2008 se celebra a Tarragona l’Any Jubilar de Sant Fructuós i la 
URV participa conjuntament amb altres administracions i 
institucions del territori en la Comissió de l’Any Jubilar. Aquesta 
iniciativa demostra, una vegada més, la voluntat de col laboració i 
participació activa de la Universitat amb les iniciatives engegades 
per les institucions del territori. Un dels actes que compten amb 
el suport de la URV és la realització al juny vinent del Congrés 
Internacional: Pau, Fructuós i el Cristianisme Primitiu a Tarragona 
(segles I-VIII). 
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9. Internacionalització 

En l’àmbit institucional 

Impulsar la projecció internacional de la URV 

La proposta d’elaborar un pla estratègic d’internacionalització de 
la URV es va presentar dins del Programa de captació 
internacional de postgrau, aprovat pel Consell de Govern (juliol de 
2007). Aquest document proporcionarà un marc d’actuació a totes 
les accions internacionals de la Universitat i emmarcar-les en una 
estratègia comuna. Posteriorment, el Claustre (novembre de 
2007) va aprovar la constitució de la Comissió per a l’elaboració 
d’aquest pla estratègic, formada per un grup director i un grup 
plenari o consell assessor. 

L’elaboració del pla es planteja a través d’un procés participatiu 
en el qual estiguin representades —i implicades— totes les unitats 
de la URV, com a agents indispensables per a la implantació. Per 
tal d’orientar el desenvolupament del procés, es preveu comptar 
amb l’assessorament d’una consultora externa especialitzada en 
el desenvolupament de plans de màrqueting i la captació 
d’estudiants internacionals. Un cop elaborat, el document ha de 
ser presentat i aprovat en el Claustre, previst pel novembre del 
2008. 

La URV va participar per primer cop, els dies 20 i 21 de setembre 
de 2007, com a membre a l’Assemblea General del Grup 
Compostel la d’Universitats (la tretzena edició), que va tenir lloc a 
Santiago de Compostel la. A través de l’Assemblea General es 
pretén enfortir els canals de comunicació del Grup, crear llaços 
entre les universitats membres, informar de les novetats, de les 
finances i projectes del grup i donar-ne una visió de futur. A més, 
l’Assemblea s’obre a debat perquè respongui a les expectatives de 
tots els membres. 

Arran de la incorporació a aquest grup, la URV s’ha de beneficiar 
del programa de beques STELLA, que potencia la mobilitat de PAS 
entre les universitats del Grup. Aquesta primera participació, 
comportarà la mobilitat de 2 persones del PAS de la URV (un a 
Perú i l’altre, a Finlàndia) i la recepció d’uns altres 2 per un 
període de temps entre una i dues setmanes.   

D’altra banda, la URV, mitjançant el Gabinet de Comunicació, 
també ha participat a la primera trobada de responsables de 
comunicació de les universitats del Grup Compostel la (17 i 18 
d’abril de 2008): First CGU International Meeting of 
Communication Officers: Universities in the Society of 
Information: Working Globally through the CGU. Amb aquesta 
trobada es pretén intercanviar amb altres universitats sistemes de 
promoció a través de la pàgina web i crear un espai de discussió i 
intercanvi al voltant dels nous reptes en aquest camp. 
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Així mateix, cal destacar la presència de la URV a l’Assemblea 
General del Grup d’Universitats Santander (31 de maig - 2 de 
juny de 2007) a la Universitat Justus-Liebig de Giessen 
(Alemanya), en què la Universitat es va presentar com a nou 
membre del grup per tal de ratificar la seva entrada a la xarxa. 
Posteriorment, va participar en la reunió de Liaison Officers 
(persones de contacte de les universitats membres), a la 
Universitat de Göteborg (Suècia), del 6 al 8 de setembre. La 
propera edició d’aquesta reunió tindrà lloc a la URV a l’octubre 
d’enguany. 

El Grup també té un programa de beques de mobilitat internes 
adreçades tant a PDI com a PAS. Enguany un acadèmic rebrà 
aquesta beca per fer mobilitat a una altra universitat membre del 
Grup. D’altra banda, també s’ha obtingut una beca perquè una 
estudiant de la URV es desplaci durant el semestre de tardor 2008 
a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley.  

Dins del Grup Santander hi ha grups de treball anomenats Task 
Forces en què la URV ha designat un representant en cadascuna, i 
alguns ja col laboren activament en projectes interessants liderats 
pel Grup. En concret, participa en els grups de metodologies 
educatives (vicerectora de Política Docent i EEES), cooperació 
mediterrània (delegat del rector per a la regió euromediterrània), 
procés de Bolonya (vicerector de Política Acadèmica i de la 
Recerca), Amèrica Llatina (delegat del rector per a la regió 
llatinoamericana), investigació (cap del Servei de Gestió de la 
Recerca) i promoció (Unitat d’Internacionalització del GTR). 

El Consell de Govern (desembre de 2007) va aprovar l’adhesió de 
la URV a la Xarxa d’Universitats de Capitals de Cultura Europees 
(UNeECC – University Network of the European Capitals of 
Culture). La URV, com a universitat de Tarragona, ciutat 
candidata a Capital Europea de Cultura 2016, va rebre la proposta 
de convertir-se en membre d’aquesta Xarxa, a la qual s’ha adherit 
a principis de 2008. 

La UNeECC es va originar a partir de la idea que, per a les 
universitats i institucions d’educació superior ubicades a les 
capitals europees de cultura, seria útil aprofitar aquesta 
plataforma per estimular noves formes de col laboració 
institucional i acadèmica. Els objectius principals són reconèixer el 
paper i la contribució de les universitats en l’èxit de les capitals 
europees de cultura, donar als membres la possibilitat de 
continuar la seva col laboració entre les universitats d’aquestes 
ciutats i enfocar la posició regional d’aquestes universitats per tal 
de crear activitats que facin col laborar ciutats i universitats. 

A l’octubre de 2006 es va constituir a Tampere (Finlàndia) 
l’EuroMed Permanent University Forum (Fòrum Universitari 
Permanent Euromed) (EPUF). Té com a objectiu crear un espai 
euromediterrani d’educació superior i recerca, promoure la 
societat del coneixement, la col laboració i el diàleg entre les 
institucions educatives de la Unió Europea, de l’est i sud dels 
països mediterranis, i millorar la qualitat en l’ensenyament i la 
investigació, de manera que s’afavoreixi el dret bàsic d’educació 
per a tothom.  
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A instàncies dels ministres d’Afers Exteriors de la Unió Europea, la 
presidència alemanya de la Unió Europea del primer semestre de 
2007 va convocar una Primera Conferència Ministerial sobre 
Educació Superior i Recerca Científica que va tenir lloc al Caire al 
mes de juny. A la Conferència van ser convidades a participar-hi 
dues organitzacions, el Monitoring Committee for Euro-
Mediterranean Cooperation in RTD i l’EPUF. En representació de 
l’EPUF hi va intervenir el president, el rector de la URV. Dies 
abans, es va celebrar a Alexandria el IV Fòrum d’Universitats 
Euromediterrànies on es va redactar la Declaració d’Alexandria, 
presentada a la reunió del Caire. 

La primera Conferència Ministerial d’Educació Superior i de 
Recerca va aprovar, per unanimitat dels 37 ministres, la 
Declaració del Caire, la qual proposa, com suggeria l’EPUF, crear 
un espai euromediterrani d’educació superior i de recerca. A la 
Declaració s’acorda “promoure Fòrum Universitari Permanent 
Euromed”. D’altra banda, el Ministeri d’Educació i Ciència del 
Govern espanyol, en un comunicat emès ambn motiu de la reunió 
dels ministres al Caire destaca “[...] l’important paper 
desenvolupat per les universitats i, en concret, per la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona, que ha estat fonamental per a la 
creació de l’Euromed Permanent University Forum, que la 
Declaració del Caire proposa promoure”. D’acord amb la 
Declaració dels Ministres del Caire, s’ha establert una comunicació 
formal entre el Partenariat Euromed i l’EPUF per treballar per a la 
construcció d’aquest espai euromediterrani d’educació superior i 
de recerca. 

Durant l’any 2007 s’han realitzat diverses presentacions de l’EPUF 
davant d’institucions, organismes internacionals i universitats i 
comencen a entrar en funcionament els diferents grups de treball. 
Per finançar una bona part de les activitats que porta a terme la 
secretaria executiva, la URV ha signat dos convenis, un amb el 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya i un altre, amb el MEC. 

Al febrer del 2008 es va fer a Rabat la primera Assemblea General 
Ordinària de l’associació, fruit de la qual s’ha escollit el primer 
Board de caràcter ordinari que, d’acord amb els Estatuts de 
l’EPUF, està format per una desena d’universitats i xarxes 
d’universitats i l’estructura de treball ordinari de l’associació. 
Francesc Xavier Grau el presideix i la URV n’assumeix la 
secretaria executiva.  

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web 
http://www.epuf.org. 

La URV presideix, des d’aquest curs acadèmic 2007-08, la 
Comissió de Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari 
de Catalunya. La missió d’aquesta Comissió és afavorir les 
relacions interuniversitàries en el seu vessant internacional i 
impulsar la presència internacional del sistema universitari de 
Catalunya. 

D’altra banda, el Comitè Espanyol Universitari de Relacions 
Internacionals (CEURI), que és la comissió sectorial de la 
Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE), 
encarregada de la internacionalització, continua treballant per 
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fomentar la dimensió internacional en l’educació superior, promou 
grups de treball en l’àmbit de les relacions internacionals, ajuda a 
enfortir vincles amb associacions internacionals i organitza 
reunions periòdiques entre tots els membres. 

Els dies 17 i 18 d’octubre de 2007 es va fer a Oviedo la darrera 
assemblea del CEURI per commemorar el 20è aniversari de les 
beques Erasmus. Un alumne de la URV, president de l’associació 
d’estudiants Erasmus URV (ESN-URV), va ser un dels tres 
representants que va parlar en aquesta ocasió de la seva 
experiència de mobilitat a través del programa Erasmus, en un 
acte a què van assistir nombroses personalitats, entre les quals la 
ministra d’Educació i Ciència. En aquesta mateixa assemblea es 
va escollir una nova comissió executiva, presidida pel rector de la 
Universitat de Santiago de Compostel la. D’altra banda, els 
vicerectors de Relacions Internacionals de les universitats 
catalanes han iniciat un procés de coordinació per participar 
conjuntament en aquest fòrum. 

Des del vessant territorial, cal destacar que des del 30 de 
novembre de 2007 fins al juny de 2008, la URV presideix la Xarxa 
Vives d'Universitats, fet que ha permès impulsar tres grans línies 
d’actuació: l’actualització de les línies de treball que duem les 
universitats en el marc d'aquesta xarxa universitària dels 
territoris de parla catalana, l’enfortiment de la col laboració amb 
l'Institut Ramon Llull i el debat i l'anàlisi sobre el paper de les 
universitats en la tercera missió de transferència de coneixement. 

Coincidint amb la celebració del 20è aniversari de les beques 
Erasmus de mobilitat europees, també de l’ingrés d’Espanya a la 
Comunitat Europea i del 50è aniversari del Tractat de Roma pel 
qual es crea la CEE, a petició de l’Agència Nacional i l’Agència 
Europea per a la realització d’actes commemoratius, la URV ha 
dedicat el 2007 a la celebració del vintè aniversari del programa 
Erasmus. 

Atès que l’any 2007 es complien quinze anys de la creació de la 
Universitat Rovira i Virgili, es va considerar convenient coordinar 
les activitats de l’Any Cultural Erasmus/Europa amb les de la 
celebració del quinzè aniversari de la URV. El resultat ha estat 
l’organització d’un seguit d’actes commemoratius adreçats tant a 
la comunitat universitària com al públic en general, que s’han 
concretat en: 

• Elaboració d’una línia d’imatge institucional i de promoció. 

• Promoció de la participació social a través de la web de la 
Universitat mitjançant preguntes en bàner en el marc del 
concurs “Tarragona 2016” per promocionar la candidatura 
de Catalunya a la Capital Europea de la Cultura. 

• Realització de concerts en el marc de les festes majors de 
Reus, Tarragona i Tortosa. 

• Festes de benvinguda i de comiat als estudiants Erasmus i 
Welcome week. 

• Fira itinerant Erasmus: “Erasmus, l'aventura de construir 
Europa”.  
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• Regals institucionals i ampliació del catàleg d’articles a la 
botiga URV.  

• Durant tot l’any 2007 les activitats de les aules d’extensió 
universitària (Aula de Teatre, Aula de Cinema, Aula d’Art, 
Coral Universitària i l’Orquestra XVI-XXI) s’han emmarcat 
en la commemoració del quinzè aniversari de la URV i de 
l’any Erasmus. 

La participació en fòrums i jornades de formació internacionals és 
molt important per a la visibilitat exterior de la nostra Universitat 
i per mantenir i incrementar les relacions internacionals.  

En el darrer any, la URV ha participat en els fòrums internacionals 
següents: 

• General Assembly of the Santander Group. Giessen 
(Alemanya), 31 de maig-2 de juny de 2007.  

• Liaison Officers Meeting del Santander Group. Göteborg 
(Suècia), 6-8 de setembre de 2007. 

• 19th Annual EAIE Conference. Trondheim (Noruega), 12-
15 de setembre de 2007. 

• 13a Assemblea General del Grup Compostel la 
d’Universitats. Santiago de Compostel la, 20-21 de 
setembre de 2007. 

• Simposi EU China Cooperation in Higher Education. Pequín 
(Xina), 19 d’octubre de 2007. 

• Delegació del rector i el vicerector de Relacions Externes al 
Marroc. Visita a la Universitat Al Akhawayn, a Ifrane, i a la 
Universitat Mohammed V-Agdal, a Rabat. 4-6 de desembre 
de 2007.  

• Delegació del Govern de Catalunya i COPCA a Egipte. El 
rector de la URV hi va participar amb una doble funció: la 
de rector de la URV i de president del Fòrum Permanent 
Universitari Euromed (EPUF). En paral lel, es van fer 
reunions amb la Universitat del Caire i es van visitar les 
excavacions d’Oxirrinc, en què participa la URV. 11-14 de 
desembre de 2007.   

• Association of International Education Administrators 
(AIEA) Annual Conference 2008: “Globalization: 
Implications for International Education”. La URV hi va 
participar junt amb 17 altres institucions d’educació 
superior estatals a través d’una acció conjunta amb 
EduEspaña i l’ICEX. En una zona d’estands hi havia 
representada la URV amb materials promocionals i 
d’informació. Washington, 17-21 de febrer de 2007. 

• EUA Spring Conference: “The Governance of European 
Universities Post 2010 (II): Enhancing Institutional Mission 
and Profiles”. La URV va formar part de la comissió 
d’organització d’aquesta Conferència, junt amb les altres 
universitats catalanes. Barcelona, 27-29 de març de 2007. 

• Delegació del rector i el vicerector de Personal Docent i 
Investigador a Argentina. Visita a la Universitat Nacional de 
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Còrdova, Universitat Nacional del Sud – Bahía Blanca i 
Universitat Provincial del Sud-oest. 29 de març-5 d’abril de 
2008 

• Delegació del Govern de Catalunya i COPCA al Marroc. A 
més d’acompanyar la delegació catalana, es van fer 
reunions amb la Universitat Hassan II de Casablanca, amb 
la qual es vol establir un conveni de col laboració. 
Casablanca (Marroc), 8-11 d’abril de 2008. 

La URV va acollir entre els mesos de juliol i agost de 2007 un curs 
d’estiu internacional en el marc dels cursos d’estiu de la 
Universitat de Berkeley. El curs, titulat “Migration in a Globalised 
World: Interculturality, International Migration and the Dialogue 
between Civilizations Before and After 9/11”, va comptar amb 
professorat d’ambdues universitats i el suport logístic i 
d’organització de la URV. En total van assistir al curs 40 
estudiants, 34 dels quals eren nord-americans. 

Entre les activitats acadèmiques es van programar visites a ONG i 
organismes que treballen en l’àmbit de la immigració i la 
solidaritat per tal d’aproximar-se a la realitat intercultural de 
l’àmbit territorial de Tarragona. El curs també va comptar amb un 
ampli ventall d’activitats extracadèmiques, amb sortides 
especialment dissenyades per donar a conèixer al professorat i 
estudiants acollits l’entorn cultural i geogràfic de la URV així com 
excursions a altres indrets de Catalunya. 

En l’àmbit formatiu 

Internacionalitzar l’oferta de postgrau 

En l’impuls de la internacionalització en l’àmbit formatiu, cal 
destacar els acords amb les universitats xineses de Dalian, 
Xiangtan, Shenzhen, Sichuan i Nanjing, que han permès 
consolidar les activitats docents impartides a la URV adreçades 
especialment a aquest país. De fet, la URV ja concentra el 7% 
dels estudiants xinesos que realitzen estudis a l’Estat. Arran de 
l’èxit d’aquesta iniciativa, es preveu ampliar els acords amb altres 
universitats xineses així com l’oferta d’estudis adreçada a aquest 
públic. Un exemple d’aquest èxit és el curs de Llengua i Cultura 
Hispànica, que enguany arriba a la tercera edició, i dels 18 
estudiants de la primera promoció s’ha passat als 67 actuals. 

Quant a la formació de postgrau, es mantenen les col laboracions 
internacionals d’universitats i institucions d’arreu d’Europa en 5 
dels 37 màsters oficials, que atorguen a aquests ensenyaments 
una dimensió de qualitat i internacional. 

Ja fa tres anys que la URV ha impulsat i dotat de recursos la 
presentació de sol licituds de projectes de cooperació formativa al 
màxim nivell amb centres d’educació superior d’altres països. En 
aquest sentit, la Universitat ha participat en el programa europeu 
Erasmus Mundus en diferents ocasions, i ha aconseguit obtenir 
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dues mencions de màster Erasmus Mundus per a dues de les 
seves propostes. 

L’any 2007 s’han presentat dues propostes que ja ho havien estat 
amb anterioritat; no obstant això, la gran competitivitat d’aquest 
programa a causa de la quantitat i la qualitat del conjunt de 
sol licituds ha impedit que fossin escollides: 

• EEE European Energy Economics.   
Coordinació: Escola Superior Offenburg (DE) 
Sòcies: URV (ES), Institut Nacional de Ciències Aplicades 
de d’Estrasburg (FR), Universitat Politècnica de Poznan 
(PL). 

• Archéologie de la Méditerranée antique (ARCHEOMED) 
Coordinació: ICAC (Institut Català d'Arqueologia Clàssica) 
Sòcies: URV (ES), UAB (ES), Universitat de Provença - Aix 
Marsella I (FR), Segona Universitat de Nàpols (IT). 

Un dels objectius estratègics de la URV és incrementar el nombre 
d’estudiants internacionals en estudis de postgrau (màster i 
doctorat). En aquest sentit, l’Escola de Postgrau i Doctorat ha 
redactat un Pla de captació internacional, aprovat pel Consell de 
Govern (juliol de 2007), que inclou la participació en fires de 
captació. Per tal d’assolir més èxit a l’hora de seleccionar les fires 
on ha de ser present, la URV ha comptat amb el suport d’una 
empresa consultora. 

En aquest darrer període, la URV ha participat en les fires 
següents: 

• AULA Madrid, 2-6 d’abril de 2007. 

• Europosgrados Argentina: Buenos Aires, 5 i 6 d'octubre de 
2007 (també es va visitar Europosgrados Xile, Santiago de 
Xile, 2 i 3 d'octubre de 2007). 

• China Education Expo: Beijing, 19-21 d’octubre de 2007. 

• Europosgrados Mèxic: Mèxic DF, 6-9 de març de 2008.  

Els resultats han estat molt positius i es preveu continuar 
participant en les principals fires de captació internacionals per tal 
de fer més visible la URV a través de la difusió de l’oferta 
acadèmica de postgrau, que, d’altra banda, permet atreure més 
estudiants estrangers. 

Facilitar la mobilitat d’alumnat i professorat 

La mobilitat internacional de l’alumnat i el professorat és un 
element estratègic, especialment de cara a fomentar la 
participació activa en la construcció de l’EEES. L’impuls a la 
internacionalització en l’àmbit de la mobilitat s’ha concretat el 
darrer curs amb diferents convenis establerts amb altres 
universitats, especialment d’Amèrica Llatina, que es recullen en el 
quadre següent. 
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Convenis per a la mobilitat d’alumnat i personal 
investigador 

País Institució

Universitat de Morón

Universitat Nacional de Còrdova

Universitat Nacional de Quilmes

Universitat Nacional de Tucumán

Universitat Nacional del Sud

Universitat Provincial del Sud-oest

Universitat de Còrdova

Universitat Autònoma del Carib

Universitat de l'Atlàntic

Pontifícia Universitat Javeriana Cali

Equador Universitat Tècnica de Manabí

Estats Units Universitat de Califòrnia a Los Angeles

França Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades

Índia Universitat Jawaharlal Nehru

Marroc Universitat Mohamed V-Agdal de Rabat

Mèxic Universitat Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Nicaragua Universitat Internacional per al Desenvolupament Sostenible

Portugal Universitat de Lisboa

Veneçuela Universitat Nacional Experimental de la Guaiana

Universitat de la Frontera

Universitat de Los Lagos

Xina Universitat de Llengües Estrangeres de Dalian

Colòmbia

Argentina

Xile

 

Font: Oficina de Relacions Internacionals. 

Hi ha altres convenis de mobilitat que es troben en fase de 
tramitació amb la Universitat d’Anglès i Llengües Estrangeres de 
Hyderabad i la Universitat Rajiv Gandhi de Doimukh (Índia), la 
Universitat Centreamericana de Managua (Nicaragua), la 
Universitat d’Otago (Nova Zelanda) i la Universitat de Xile.  

Pel que fa al professorat, la URV fomenta la cooperació 
interuniversitària mitjançant la realització de missions docents a 
universitats europees, promou la mobilitat en el marc de l’EEES 
per facilitar l’adaptació al procés d’harmonització europea així 
com les visites de seguiment per als coordinadors de mobilitat de 
la URV a universitats participants en el programa Erasmus. 
També impulsa una línia d’ajuts per a la realització de visites 
internacionals amb l’objectiu d’establir nous convenis i la 
realització de programes conjunts.  

Mobilitat del professorat de la URV 

Missions 
docents 

Erasmus

Visites  

seguiment

Mobilitat en 

l’EEES

Interuniv 
Amèrica 

Llatina

DRAC 
(Països 

Catalans)

Visites 

internacionals Total

2005-06 21 4 5 9 4 43

2006-07 29 4 6 19 21 8 87  

Font: Oficina de Relacions Internacionals. 

Beques cofinançades de doctorat 

Per tal d’incrementar el nombre d’estudiants internacionals de 
postgrau, la URV impulsa un programa que preveu vint beques 
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cofinançades per atreure estudiants internacionals de doctorat. 
Fins al moment (abril de 2008) s’han signat quatre convenis que 
inclouen el cofinançament d’aquestes beques, especialment amb 
universitats d’Amèrica Llatina: 

• Universitat Nacional del Sud (Bahía Blanca, Argentina) 

• Universitat de Los Lagos (Xile) 

• Universitat Internacional per al Desenvolupament 
Sostenible (Managua, Nicaragua) 

• Universitat Michoacana San Nicolás de Hidalgo (Morelia, 
Mèxic) 

Una de les accions que du a terme la URV i que contribueix a 
difondre l’oferta de postgrau de la Universitat és l’establiment 
d’acords amb entitats que, mitjançant la seva obra social, es 
concreten amb diferents programes d’ajuts que afavoreixen la 
mobilitat internacional dels estudiants. A continuació es recullen 
els programes més significatius subscrits en aquest exercici. 

Beques Internacionals Bancaja 

L’entitat Bancaja i la URV han signat un conveni (desembre de 
2007) destinat a facilitar estades dels estudiants de la URV en 
universitats de fora de l’Estat espanyol per a la realització 
d’estudis de grau i de postgrau. Al març de 2008 s’ha resolt la 
primera convocatòria d’aquestes beques, a la qual es van 
presentar 122 sol licituds i finalment se n’han seleccionat 31. 
S’han atorgat ajuts per valor de 40.000 , amb quantitats de 
1.000  per estades d’un semestre i de 2.000  per un curs 
sencer. En el quadre següent es recull el nombre de beques 
atorgades segons el país de la universitat de destinació. 

Beques internacionals Bancaja. Resolució curs 2007-08 

Destinació Beques

Itàlia 9

Regne Unit 6

Nicaragua 5

França 4

Alemanya 2

Argentina 1

Brasil 1

Estats Units 1

Holanda 1

Irlanda 1

Total 31  
Font: Oficina de Relacions Internacionals. 

Beques Fundació Carolina 

Al febrer del 2008 la URV va signar sis convenis de col laboració 
amb la Fundació Carolina per potenciar l’intercanvi d’alumnat i 
professorat amb Amèrica Llatina. Aquesta entitat, vinculada al 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació del Govern estatal, 
promou les relacions culturals i de cooperació en matèria 
educativa i científica entre l’Estat espanyol i Amèrica Llatina. 
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Aquest programa de beques facilita la mobilitat dels estudiants 
d’Amèrica Llatina per a la realització d’estudis de màster, doctorat 
i formació permanent a la URV. En aquestes beques, la Fundació 
es fa càrrec de la matrícula i del cost de desplaçament de 
l’estudiant, i la URV n’assumeix l’allotjament i la manutenció 
mitjançant una aportació global de 90.000 . 

El resultat és la creació de 10 beques vinculades a dos màsters i 
doctorats que s’imparteixen a la URV i a la potenciació dels 
intercanvis de professorat amb universitats del Brasil per a la 
realització d’estades de recerca. D’altra banda, s’han renovat dos 
convenis que preveuen quatre beques per a dos màsters. 

Beques programades per la Fundació Carolina 

Beques Durada

Màster en Direcció i Planificació del Turisme 3 1 any

Màster d'Enginyeria Informàtica i de la Seguretat 2 1 any

Doctorat 2 2 anys

Cooperació amb Brasil 3 3 mesos

Màster en Dret Ambiental 2 2 anys

Màster de Tecnologia Educativa 2 1 any

Convenis

Renovació

Nous 

 

Beques Banc Santander-CRUE 

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i 
el Banc Santander han signat un conveni per facilitar la mobilitat 
internacional dels estudiants de grau de les universitats que 
formin part de la CRUE. Aquesta iniciativa finançarà 500 beques 
de mobilitat amb universitats d’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, 
Mèxic, Puerto Rico, Veneçuela i Uruguai. 

D’acord amb el conveni, la URV gestionarà cinc beques per al curs 
2008-09 per a la realització d’estades d’un semestre. Els ajuts 
tenen un import de 3.000  que es destina a les despeses de 
matrícula, desplaçament, despeses de viatge i manutenció. 

En el marc de celebració del 20è aniversari del programa 
Erasmus, diversos estudiants de la URV que havien participat en 
el programa han impulsat la creació de l’associació d’estudiants 
Erasmus (ESN-URV). L’associació té la missió de treballar en favor 
dels estudiants que estan cursant part de la seva educació 
superior com a estudiants de mobilitat a la URV, i s’ha incorporat 
com una secció de l’organització europea Erasmus Student 
Network (ESN), present en 276 universitats de 34 països i que 
compta amb més de 12.000 membres. 

Els objectius de l’ESN-URV són: 

• Millorar la integració social i cultural dels estudiants de 
mobilitat dins de la URV. 

• Cobrir les necessitats i expectatives dels estudiants de 
mobilitat en els àmbits local, nacional i internacional. 

• Proveir informació rellevant sobre programes de mobilitat i 
recursos de l’ESN, tant als estudiants de mobilitat com als 
mateixos estudiants de la URV. 
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• Integrar dins del grup els estudiants de la URV acabats 
d’arribar de les seves estades al estranger, proporcionant-
los una via per continuar lligats a la mobilitat internacional. 

Per tal d’assolir aquests objectius, l’associació organitza diferents 
activitats lúdiques i culturals, viatges, etc., orientats a fomentar la 
integració i el contacte dels estudiants que participen en 
programes de mobilitat. 

En l’àmbit d’R+D+I 

Tenir presència activa a Brussel les 

Tal com s’ha posat de manifest en l’apartat d’R+D+I, la creixent 
participació en projectes de recerca internacionals incideix en la 
visibilitat internacional de les activitats de recerca de la URV. En 
aquest sentit, el catedràtic de la URV Dr. Carlos Martín-Vide 
participa com a expert nacional en comissió de serveis a la 
Direcció General de Recerca de la Comissió Europea, 
concretament en la unitat que s’encarrega d’executar el programa 
Idees, impulsat pel Consell Europeu de Recerca (ERC) dins el VII 
Programa marc de la UE. 

En l’àmbit organitzatiu 

Definir un model organitzatiu intern de la internacionalització 

Amb l’objectiu de millorar la coordinació interna i la projecció 
exterior, el rector va presentar al Consell de Govern (octubre de 
2007) la definició d’un nou model organitzatiu intern de la 
internacionalització. Aquest nou model, que no afecta les 
estructures formals de la URV, es resumeix en l’organigrama 
següent: 

 

  

Reestructuració 
interna de les 

relacions 
internacionals 

Participació en 
òrgans de la 

Comissió 
Europea 



Territori, societat i internacionalització 

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Maig 2008 143 

En aquest organigrama s’observen els tres components principals 
de la internacionalització: mobilitat, captació i acollida 
d’estudiants, i recerca. La mobilitat està gestionada per l’Oficina 
de Relacions Internacionals, que correspon al vicerector de 
Relacions Externes. La captació i acollida d’estudiants 
internacionals de postgrau la gestiona l’Escola de Postgrau i 
Doctorat, dirigida per la responsable d’aquesta Escola, que alhora 
també coordina i supervisa l’acció dels delegats del rector per a 
les zones geogràfiques d’Àsia-Pacífic, Mediterrani i Amèrica 
Llatina. I, finalment, els projectes de recerca d’abast 
internacional, entre els quals els projectes europeus, els gestiona 
el Servei de Gestió de la Recerca, que depèn de la vicerectora 
d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries. 

Amb tots aquests components diferents, és necessari establir un 
mecanisme de coordinació eficaç, que recau en la Unitat 
d’Internacionalització del Gabinet Tècnic del Rectorat, que 
organitza reunions periòdiques amb els tècnics de les diferents 
unitats de gestió. Aquestes reunions de coordinació tècnica de la 
internacionalització tenen com a objectiu establir un diàleg fluid 
entre les diferents parts, reunir la informació que ara està dividida 
i identificar-ne els buits i les redundàncies que es deriven de tenir 
una estructura descentralitzada en el tema internacional. Un cop 
s’identifiquin aquestes mancances o incongruències, aquest grup 
de coordinació presentarà les propostes que consideri més 
oportunes al Consell de Direcció, per tal d’establir un mecanisme 
de presa de decisions en l’àmbit internacional igualment eficaç, 
que farà que la internacionalització de la URV esdevingui més 
dinàmica i pugui avançar més ràpidament. 

Per millorar el servei als futurs estudiants estrangers de postgrau 
i assolir així l’objectiu prioritari d’augmentar el nombre 
d’estudiants de postgrau internacionals, s’està posant especial 
atenció en l’acollida que aquests estudiants reben a la URV.  

En aquesta línia, i partint del treball realitzat durant l’any 2007 en 
una comissió liderada pel Vicerectorat de Relacions Externes i 
integrada per diferents agents d’internacionalització de la URV (de 
l’Oficina de Relacions Internacionals, de la Unitat 
d’Internacionalització del Gabinet Tècnic del Rectorat, de les 
escoles de Postgrau i Doctorat i de Pregrau i del Gabinet de 
Comunicació), l’Escola de Postgrau i el Centre d’Atenció a 
l’Estudiant estan elaborant el Pla d’acollida de la URV, que es 
presentarà al Consell de Govern del mes de juliol de 2008. 
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Situació de context 

El context estatal 

En l’àmbit dels recursos i l’organització, la reforma de la LOU, 
aprovada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, ha introduït 
una nova configuració de la docència universitària a tres nivells: 

• L’estructuració del personal docent universitari en dos 
únics cossos: catedràtics d’universitat i professors titulars 
d’universitat. 

• La reestructuració de les modalitats de contractació laboral 
fixades ara en les figures següents: ajudant, professor 
ajudant doctor, professor contractat doctor, professor 
associat i professor visitant. 

• Un nou procediment per accedir als cossos docents 
universitaris que requereix l’obtenció prèvia de 
l’acreditació. 

L’adaptació al marc establert per la reforma de la LOU es 
concreta, progressivament, amb el desenvolupament de noves 
regulacions. D’una banda, el Reial decret 1312/2007, de 5 
d’octubre, estableix el nou model d’acreditació estatal per accedir 
als cossos docents universitaris. La finalitat del procediment 
d’acreditació estatal és obtenir el corresponent certificat 
d’acreditació expedit per l’ANECA com a garantia de la qualitat 
docent i investigadora que, amb el títol de doctor o doctora, són 
requisits imprescindibles per accedir als cossos de professorat 
funcionari docent convocats per les universitats. I de l’altra, el 
Reial decret 1313/2007, de 5 d’octubre, regula el règim dels 
concursos d’accés als cossos docents universitaris.  

La creació de l’EEES, els nous canvis introduïts en la normativa 
espanyola amb la reforma de la LOU i la nova organització dels 
ensenyaments universitaris comporten que les universitats han de 
garantir en les seves actuacions el compliment dels objectius 
associats als ensenyaments que imparteixen, i buscar-ne alhora 
la millora contínua. És per això que les universitats han de 
disposar de polítiques i sistemes interns de garantia de la qualitat 
(SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles. 

De les diverses estratègies orientades a garantir la qualitat de 
l’educació superior, s’observa una tendència cap a fórmules que 
incorporen la garantia interna de qualitat, responsabilitat de les 
universitats, juntament amb processos de garantia externa de 
qualitat, que són responsabilitat d’agències d’avaluació. Per 
aquest motiu, les directrius europees volen reforçar l’autonomia 
universitària i implantar sistemes eficaços de garantia interna de 
qualitat, que després seran avaluats, revisats o auditats per les 
agències d’avaluació. Aquest control extern, que culmina amb 
l’acreditació, permetria consolidar el control intern desenvolupat 
per la mateixa universitat. Ambdós enfocaments, intern i extern, 
fan possible l’establiment d’un sistema de garantia interna de 
qualitat de les institucions universitàries. 

Establiment d’un 
sistema intern per 
garantir la qualitat 

de la formació 
universitària: el 

programa AUDIT 
 

La reforma de la 
LOU i el personal 

docent de les 
universitats 
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D’acord amb les premisses anteriors i a iniciativa de l’ANECA, neix 
el programa AUDIT, que a Catalunya està gestionat per AQU 
Catalunya. Amb aquesta iniciativa es pretén orientar el disseny de 
l’SGIQ per tal que integri les activitats relacionades amb la 
garantia de qualitat dels ensenyaments. El programa té dos 
objectius fonamentals: 

• Facilitar als centres universitaris les orientacions per 
dissenyar de sistemes de garantia interna de la qualitat 
dels ensenyaments, a partir dels criteris i les directrius 
següents: 

 Política i objectius de qualitat 

 Disseny de l’oferta formativa 

 Desenvolupament de la titulació i altres actuacions 
orientades als estudiants 

 Personal acadèmic i de suport a la docència 

 Recursos materials i serveis 

 Resultats de la formació 

 Informació pública 

• Iniciar un procediment que permeti el reconeixement del 
disseny d’aquests sistemes per part d’agències de garantia 
externa de la qualitat. 

En el context de l’educació superior, en el qual les universitats 
europees assumeixen la responsabilitat d’oferir un ensenyament 
de qualitat, la qualificació i la competència del professorat 
universitari és un element clau a l’hora de reconèixer la capacitat 
de les universitats per complir el seu compromís amb la societat. 

A principis del 2007 l’ANECA, juntament amb les agències 
d’avaluació autonòmiques, posa en marxa el programa DOCENTIA 
de suport a l’avaluació de l’activitat docent del professorat 
universitari. En aquest sentit i com que a Catalunya el model 
d’avaluació del professorat de les universitats és competència 
d’AQU Catalunya, ANECA i AQU Catalunya van signar un conveni 
pel qual l’Agència catalana participa en el programa amb la 
finalitat que la certificació dels models i dels resultats de 
l’avaluació sigui reconeguda per totes dues agències.  

Els objectius principals del programa són els següents: 

• Donar suport a les universitats en el disseny i aplicació de 
procediments propis d’avaluació de la docència per tal de 
garantir la qualitat docent del professorat universitari i 
afavorir-ne el reconeixement mitjançant l’avaluació 
externa. 

• Avaluar l’adequació i pertinença dels procediments 
dissenyats per les universitats i certificar-ne la 
implantació. 

• Proporcionar informació a les administracions i a la 
mateixa societat sobre els procediments d’avaluació de 
l’activitat docent realitzats per les universitats.  

DOCENTIA: suport 
per a l’avaluació 

docent del 
professorat 
universitari 
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El context català 

A l’octubre de 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar l’escenari de finançament per a la millora de les 
universitats públiques catalanes per al període 2007-10. L’acord 
de Govern corresponent preveu recursos addicionals per al 
finançament que es condicionen a l’assoliment d’objectius. En 
concret, estableix que la part condicionada a objectius és de 17 
M  per al 2007, 50,9 M  per al 2008, 90,4 M  per al 2009 i 136,2 
M  per al 2010. 

Amb aquest acord, la millora addicional del finançament de cada 
universitat està vinculada a l’assoliment d’objectius estratègics 
relacionats amb la millora de la missió docent, de recerca i 
transferència, i de la seva gestió, a fi d’incrementar l’eficàcia i 
l’eficiència del conjunt del sistema públic d’universitats. 

Pel que fa a l’any 2007, els objectius que han d’assolir les 
universitats han estat bàsicament de millora de la gestió 
econòmica i financera. Pel que fa al, el Comissionat per a 
Universitats i Recerca ha elaborat un document de bases per 
aplicar el finançament per objectius de les universitats públiques 
catalanes per al període 2008-10, que ha tingut com a resultat la 
creació de tres comissions específiques (docència, RDI i gestió) 
amb l’objectiu de determinar indicadors per valorar el nivell 
d’assoliment dels objectius proposats.  

El document ”Bases per a l’aplicació del finançament per objectius 
de les universitats públiques catalanes” proposa que la millora de 
la recerca tingui un pes del 45%, la millora de la docència, el 
35%, i la millora de la gestió, el 20%. Inicialment, l’acord del 
Govern establia quatre àmbits d’actuació en la millora de les 
universitats, però en el document “Bases” s’ha omès qualsevol 
referència a l’àmbit de millora relacionat amb la tercera missió: 
relació universitat/societat, fet que ha estat posat de manifest per 
la URV.  

Als recursos addicionals condicionats a objectius s’han incorporat 
les partides assignades al Programa de foment de la recerca 
(Profor) i a contractes programa; aquestes partides eren 
pràcticament estables i cobrien despeses ordinàries. En aquest 
aspecte, la URV ha demanat, també, un acord específic en la 
mesura que es modifica l’únic acord fins ara adoptat pel 
departament responsable d’universitats i totes les universitats 
públiques i concretat en un acord de Govern, que emmarca les 
expectatives de millora del finançament sobre les quals hem 
treballat des d’octubre de 2006.  

El 17 de juliol de 2007 el Govern de la Generalitat de Catalunya 
aprova el Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per al període 
2007-13, amb un import total de 635 M  (57,9% més que el 
període anterior), i la distribució temporal següent:  

El Pla d’Inversions 
Universitàries 

(PIU) per al 
període 2007-13 

 

El Pla de 
finançament per a 

la millora de les 
universitats 

públiques 
catalanes 
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Any 

Import 

(milions )

2007 75,56

2008 118,50

2009 99,64

2010 102,42

2011 82,55

2012 80,01

2013 76,32

Total 635,00  

La distribució dels recursos per universitats es fixa tenint en 
compte indicadors com la superfície destinada a activitats 
acadèmiques i el nombre d’estudiants a temps complet. D’acord 
amb aquests criteris, la dotació pressupostària per a la URV és de 
77 M  (12,1% del total) per al període 2007-13, els quals 
inclouen 15 M  per al campus de les Terres de l’Ebre.  

Universitat 

Import 

(milions ) %

Universitat de Barcelona 143,0 22,5

Universitat Autònoma de Barcelona 120,0 18,9

Universitat Politècnica de Catalunya 127,0 20,0

Universitat Pompeu Fabra 57,0 9,0

Universitat de Girona 57,0 9,0

Universitat de Lleida 37,7 5,9

Universitat Rovira i Virgili 77,0 12,1

Altres despeses 16,3 2,6

Total 635,0 100,0  

La missió fonamental del PIU és consolidar el sistema universitari 
públic català, millorar-ne la qualitat i adaptar els espais als nous 
requeriments de l’EEES. El Pla preveu finançament per a 
infraestructures i equipaments universitaris directament 
relacionats amb l’activitat docent, així com amb els serveis 
generals. En canvi, i n’exclou amb caràcter general les inversions 
en centres i equipaments de recerca, innovació i transferència de 
tecnologia, quan la seva finalitat no sigui específicament l’activitat 
acadèmica universitària. 

El Pla s’estructura en dos grans objectius:  

• Reposició, adaptació i millora (RAM) dels equipaments ja 
existents, tecnologies de la informació i la comunicació i 
adaptació a l’EEES. El PIU hi destina un import de 218,7 
M . 

• Acabament i noves obres, amb una inversió prevista de 
416,2 M  (el 65,5% dels recursos totals), que permet 
acabar les actuacions iniciades durant el PIU anterior, així 
com iniciar la construcció de noves infraestructures d’acord 
amb la planificació de cada universitat per als propers set 
anys.  

Les universitats podran finançar els projectes d’inversió previstos 
en el present Pla de manera directa,  bé encarregant-ne la gestió 
a l’empresa ICF Equipaments–SAU, filial de l’Institut Català de 
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Finances, o bé a una altra entitat que es pugui determinar al llarg 
del període de vigència. 

El 12 de juliol de 2007 les gerències de les universitats públiques 
catalanes conjuntament amb els representants sindicals van 
signar l’acord per al tancament de la negociació del V Conveni 
col lectiu del personal d’administració i serveis laboral de les 
universitats públiques catalanes (V Conveni PAS-L). Així, després 
d’un llarg període de negociacions —més de dos anys—, el 18 de 
desembre de 2007 els representants que integren la Comissió 
Negociadora del V Conveni PAS-L van signar el conveni definitiu. 

El text, en vigor des de l’1 de gener de 2004, té una vigència de 6 
anys, fins al 31 de desembre de 2009. Aquest document recull 
importants avenços en mesures de conciliació, de 
desenvolupament de la carrera professional, facilita la mobilitat 
dels treballadors, augmenta el fons social de les universitats i 
millora les condicions retributives generals (plus conveni). Al 
mateix temps, reforça la figura de la Mesa General d’Universitats 
com a únic marc de negociació per als temes transversals a tots 
els col lectius, per exemple les condicions sobre llicències i 
permisos. Actualment el Conveni es troba en tràmit d’aprovació 
per part del Departament de Treball i s’espera que estigui 
disponible per publicar-lo al Diari Oficial de la Generalitat abans 
de la fi de l’any 2008. 

Amb l’objectiu de contribuir a la millora de la planificació, la gestió 
i la política dels centres i instituts de recerca vers el criteri de 
l’excel lència, AQU Catalunya ha elaborat una eina metodològica 
orientada a l’avaluació d’aquestes estructures. Es tracta de la 
“Guia d’avaluació de centres d’R+D”. 

La Guia ha estat concebuda per avaluar centres que fa un cert 
temps que funcionen (avaluació dels últims cinc anys d’activitat) 
o que finalitzen un període d’activitat concret. Els principals eixos 
en què s’estructura l’avaluació són els següents: missió; visió, 
política i pla estratègic; organització i direcció del centre; recursos 
humans; infraestructures; relacions externes; interacció amb la 
societat, comunicació i imatge; resultats; generació de recursos 
econòmics, projectes i convenis, i activitat docent. 

L’avaluació dels centres a partir d’aquesta nova eina metodològica 
permetrà revisar el disseny i la definició de la seva missió, aportar 
dades per establir la visió i les prioritats de la política estratègica, 
ajudar a una distribució més eficient dels recursos, millorar-ne la 
qualitat i informar sobre el rendiment i sobre el compliment dels 
objectius definits en un contracte programa o en un pla estratègic 
preestablert, seguint criteris de qualitat, productivitat, rellevància, 
vitalitat i viabilitat. 

 
 
 
 
 
 

Signatura del V 
Conveni del 
PAS laboral 

 

Una nova eina 
metodològica per 

a l’avaluació de 
centres d’R+D 
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Resum dels objectius del curs 
 
Personal docent i investigador 

 Definir una plantilla de professorat estable i equilibrada amb relació a 
l’encàrrec acadèmic. 

 Adaptar els processos de gestió del col lectiu docent i investigador a les 
exigències de l’EEES i l’EER. 

 Afavorir el reconeixement de l’activitat acadèmica. 

 
Personal d’administració i serveis 

 Millorar el dimensionament del PAS per afrontar els nous reptes de l’EEES i 
l’EER. 

 Impulsar noves accions per a la promoció i millora de les condicions de 
treball. 

 
Personal acadèmic i d’administració i serveis 

 Avançar en la implementació de mesures per a la millora de les condicions 
de l’entorn de treball. 

 
Infraestructures 

 Completar la construcció dels campus de la URV. 

 Millorar els espais destinats a serveis de la Universitat. 

 
Pressupost 

 Establir noves prioritats en el pressupost per als nous reptes en docència, 
recerca i transferència del coneixement. 

 
Gestió i organització 

 Definir un model organitzatiu en gestió i acadèmic adequat a les noves 
funcions derivades de l’adaptació a l’EEES i l’EER. 

 Consolidar el sistema de planificació i contractes programa per objectius. 

 Enfortir el sistema de qualitat institucional. 

10. Recursos i organització 

Amb relació al col lectiu docent i investigador  

Definir una plantilla de professorat estable i equilibrada amb relació a 
l’encàrrec acadèmic 

Amb la reforma de la LOU el personal docent universitari 
s’estructura en dos únics cossos: catedràtics d’universitat i 
professors titulars d’universitat. Per tal d’adaptar-se a aquests 
requeriments, la URV ha previst la transformació progressiva de 

Transformació 
de places de 
CEU i de TEU 
acreditats en 

TU 
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l’estructura dels cossos docents a les figures que estableix la llei. 
En aquest sentit, el Consell de Govern ja ha pres acords que 
afecten la transformació de CEU a TU i de TEU a TU: 

• Com que la Llei preveu l’extinció del cos de CEU i la 
integració dels membres en el cos de TU en les mateixes 
places i mantenint tots els drets, després d’una sol licitud 
adreçada al rector de la universitat, el Consell de Govern 
(octubre de 2007 i febrer de 2008) ha aprovat la 
transformació a TU de 8 places de CEU. 

• Transformació de TEU acreditats en TU. En aquest sentit, 
la reforma de la LOU també preveu la integració del cos de 
TEU en el cos de TU. Per tal d’accedir directament al cos 
de TU, els TEU han d’estar acreditats d’acord amb els 
mecanismes previstos a la legislació. En la sessió del 
Consell de Govern d’octubre de 2007 es va aprovar 1 
sol licitud de transformació de plaça. Pel que fa a aquesta 
adaptació, el Consell de Govern ja havia acordat amb 
anterioritat (desembre de 2006) dotar pressupostàriament 
com a places de TU totes les places de TEU ocupades de 
forma permanent per professors/es titulars d’escola 
universitària que obtinguessin l’acreditació com a 
professors/es titulars d’universitat, i també dotar com a 
agregat les places de col laboradors que tinguin 
l’acreditació corresponent.     

A continuació es detallen les modificacions de la plantilla de PDI 
pel curs 2008-09, amb relació amb les places de professorat a 
temps complet: 

• Es convoquen 33 noves places de personal docent i 6 
noves beques predoctorals. D’entrada, les 12 places 
d’agregat/da s’adscriuen al programa Serra Húnter i una 
d’elles, al Programa I3.  

Categoria Places

CU 1

TU 1

TEU 1

Agregat/da 12

Lector/a 12

Ajudant 6

Total 33

Becaris 6

Personal docent

Beques predoctorals

 

• S’amortitzen 21 places de professorat segons la relació 
següent: 

Modificació de 
la plantilla de 

PDI per al 
curs 2008-09 
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Transformació

5

1 TU

8 Lector/a

1 Ajudant

1 Col·laborador/a

1 TU

1 Agregat/da

1 Lector/a Transformació en TU

1 TU Transfromació en CU

1 COLP Transformació en TEU

21

Transformació en places d'Agregat/da

Transformació en places de Lector/a

Amortització de places

PDI funcionari per jubilació

 

De les transformacions en places de categoria superior, 10 
es poden acollir al programa de promoció del DIUE. 

Totes aquestes modificacions han de permetre: 

• Seguir implementant amb qualitat els nous ensenyaments 
aprovats recentment: Biotecnologia, Arquitectura i 
Mestre/a especialitat en Educació Infantil (campus Terres 
de l’Ebre). 

• Iniciar itineraris acadèmics des de posicions predoctorals 
amb l’objectiu de cobrir, a mitjà termini, la renovació de 
professorat. 

• Respondre al compromís expressat per l’equip de govern 
en el document "Propostes de modificacions d’aspectes 
relatius a la plantilla i el col lectiu docent i investigador" 
que es va aprovar en el Consell de Govern (desembre de 
2006). Els compromisos que figuren en aquest document 
responen a l’objectiu de prioritzar l’estabilització del 
personal docent i investigador temporal i la promoció a 
figures de categories que suposin la condició de doctor o 
doctora, amb l’objectiu de confiar la docència en figures 
estables i, alhora, afermar les línies de recerca que es 
desenvolupen a la Universitat. En resum, a través 
d’aquests compromisos, l’equip de govern considera la 
promoció del seu professorat com una eina estratègica per 
tal que assoleixi progressivament les màximes categories 
acadèmiques i pugui, per tant, liderar projectes docents i 
de recerca d’interès per a la institució i la comunitat 
científica en general. Així mateix, cal destacar la 
importància que el manteniment dels programes Serra 
Húnter, I3 i de promoció per part del DIUE té per a la 
consecució d’aquests objectius. 

Paral lelament a aquestes modificacions, s’ha iniciat l’ordenació 
de plantilles quant a les figures de professorat associat, 
eliminant-ne un nombre de places no dotades equivalent a 18,5 
places d’associat/da de 12 hores, i convocant les places de 
professorat associat vacant necessàries per cobrir la docència que 
s’impartia des d’aquestes places no dotades. 
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El Pla de formació del PDI (PROFID) té com a objectiu principal la 
millora de la qualitat de la docència, la recerca i la gestió 
universitària, especialment davant del repte que suposa el procés 
d’adaptació a l’EEES.  

El desenvolupament del PROFID en els darrers anys s’ha ajustat a 
les demandes del professorat, a les necessitats institucionals i a 
temes emergents i d’interès com són l’adaptació metodològica a 
l’EEES (competències relacionades amb l’ensenyament i 
l’aprenentatge, internacionalització de la universitat), i la 
implantació de les TIC, entre d’altres, que s’ha manifestat en les 
activitats desenvolupades. No obstant això, de l’anàlisi dels 
darrers programes se’n desprenen una sèrie d’accions que es 
volen portar a la pràctica per potenciar el PROFID:  

• Elaboració d’un Pla de formació del PDI adequat a les 
necessitats del procés de convergència a l'EEES i l’EER. 

• Incorporar noves accions i ajuts que permetin al 
professorat completar la seva formació amb altres 
activitats no establertes dins la proposta anual. 

• Cobrir els blocs temàtics per formar professorat en totes 
les competències bàsiques d’un docent universitari com 
són, per exemple, els idiomes, la docència universitària, la 
formació per a l’EEES, la recerca, la transferència i la 
gestió. 

• Millorar el reconeixement de la formació. 

• Aplicar indicadors de qualitat que permetin avaluar el 
disseny i desenvolupament de les accions realitzades, així 
com la satisfacció dels usuaris. 

El PROFID 2006-07 ha incorporat en les seves directrius aquells 
temes destacats o crítics per a la millora docent i els compromisos 
davant l’EEES, definits majoritàriament pel Pla Estratègic de 
Docència i el de Qualitat. S’han programat un total de 65 cursos 
dins el pla de formació general, 7 accions de formació 
específiques en centres i/o departaments, sessions de treball i 
assessoraments amb el professorat, a més de la Mostra 
d’experiències de Moodle-URV. 

El nombre d’assistents als cursos desenvolupats dins el pla 
general s’ha incrementat un 30% respecte als de l’edició anterior, 
mentre que en el pla específic l’assistència s’ha reduït el 40%. En 
total s’han ofert 440 hores de formació, que han comptat amb 
més de 800 assistents, xifra lleugerament superior a l’edició 
anterior. 

Curs Acció Inscrits Assistents Hores

Pla general 644 531 334

Pla específic 269 190 99

Total 913 721 433

Pla general 846 691 332

Pla específic 114 114 109

Total 960 805 441

2006-07

2005-06

 

Les activitats de formació proposades dins el pla general s’han 
articulat al voltant de set blocs temàtics: 

Pla de formació 
del PDI 

(PROFID) 
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Activitats del pla general per bloc temàtic. Curs 2006-07 

Blocs temàtics Activitats

Docència universitària 29

Eines per al treball docent 9

Espai europeu d’educació superior 5

Desenvolupament docent i investigador 10

Salut i prevenció de riscos laborals 6

Idiomes 4

Gestió universitària 2

Total 65  

Les set accions de formació específiques realitzades van ser 
sol licitades per tres departaments i tres centres amb la finalitat 
de respondre a necessitats pròpies del seu professorat. 

Participació en el pla específic. Curs 2006-07 

Sol·licitant Activitats

Antropologia, Filosofia i Treball Social 1

Enginyeria Mecànica 1

Pedagogia 2

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 1

Facultat de Ciències Jurídiques 1

Escola Universitària d'Infermeria 1

Total 7

Departaments

Centres

 

Per al curs 2007-08 el PROFID afegeix al pla general i al pla 
específic dos nous programes d’ajuts al professorat. Es tracta de 
cofinançar formació que el PDI hagi realitzat fora del PROFID i 
l’assistència a cursos del Servei Lingüístic. Aquesta última línia 
s’emmarca en l’estratègia d’internacionalització de la URV. Dins el 
pla general es plantegen més de 30 accions formatives i es 
potencien les accions del pla específic. El Pla disposa d’un 
pressupost de 60.000  (50% pla general, 20% ajuts a la 
formació, 16,7% pla específic, 6,7% idiomes), amb un augment 
del 12,4% respecte al curs anterior. 

Com a novetat principal, cal destacar que, com a mesura de 
reconeixement de la formació rebuda, s’ofereix al professorat un 
programa comú de formació que obre la possibilitat d’obtenir un 
títol que acreditarà el docent com a especialista en Docència 
Universitària a l’EEES. Aquest curs té com a finalitat contribuir a 
la millora de la docència facilitant al professorat una formació 
adient i les eines didàctiques i pedagògiques necessàries per tal 
d’afrontar els nous reptes que planteja l’EEES. El programa té una 
durada mínima de 200 hores (8 ECTS) i s’estructura en cinc 
mòduls: acollida institucional i política universitària; planificació 
docent i estratègies d’ensenyament i aprenentatge; avaluació dels 
aprenentatges; eines i recursos per a la docència, la recerca i la 
gestió, i creació de la carpeta docent. 
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Adaptar els processos de gestió del col lectiu docent i investigador a les 
exigències de l’EEES i l’EER 

Amb el pacte de dedicació, la Universitat ha desenvolupat un 
marc general que defineix la dedicació acadèmica global que té 
una doble funció: distribuir la totalitat de l’encàrrec docent, 
d’investigació, de gestió i de transferència de coneixements i 
d’extensió universitària entre els membres dels departaments i, 
alhora, esdevenir un instrument útil per a la rendició de comptes i 
de reconeixement de la feina realitzada pel PDI. 

Després de dos anys d’aplicació del pacte, l’equip de govern ha 
considerat plantejar-ne una valoració amb l’objectiu d’analitzar el 
funcionament i revisar els continguts. En aquest sentit, el Consell 
de Govern (maig de 2007) va constituir una comissió de treball 
amb l’objectiu d’establir les línies generals per facilitar l’aplicació i 
la comparabilitat dels pactes de dedicació. Amb aquest encàrrec 
la comissió ha analitzat els continguts i l’estructura del pacte 
vigent per tal d’introduir-hi millores, afegir aspectes que hi 
mancaven i establir una proposta de valoració del document. 
Finalment, la comissió ha presentat els resultats del seu treball en 
el document “Modificació de la normativa del pacte de dedicació” 
al Consell de Govern (abril de 2008) que l’ha ratificat i que, per 
tant, deroga la normativa anterior aprovada per aquest mateix 
òrgan al juliol de 2004. 

La normativa, que entrarà en vigor a partir de l’1 de setembre de 
2008 i serà aplicable als pactes establerts a partir del curs 2008-
09, especifica els agents que participen en el pacte (PDI a temps 
complet, consell de departament, director/a de departament, 
vicerector/a de l’àmbit i la Comissió de Recursos Humans 
delegada del Consell de Govern), el calendari i les fases, el procés 
de previsió, seguiment i tancament.  També determina les 
responsabilitats i competències dels agents implicats.  

Quant als continguts del model de pacte, cal remarcar la 
introducció de nous paràmetres o bé modificacions en els tipus 
d’activitat amb criteris de claredat o simplificació en l’àmbit de 
l’activitat docent (adaptació a l’EEES, tutories, mèrits docents), 
l’activitat investigadora (mèrits de recerca, direcció o codirecció 
de tesis doctorals, producció científica), l’activitat de transferència 
(redefinició dels diferents subàmbits) i l’activitat de gestió (mèrits 
de gestió). 

La principal novetat és que la normativa incorpora un model de 
valoració del pacte que preveu reconèixer l’heterogeneïtat de la 
Universitat, tant pel que fa als àmbits de coneixement com a les 
trajectòries professionals dels seus membres. En aquest sentit, 
parteix de la premissa que el personal docent desenvolupa la seva 
activitat en quatre àmbits genèrics transversals a tot col lectiu: 
docència, recerca, transferència i relacions amb la societat i 
gestió. Al mateix temps, ofereix als departaments la possibilitat 
de valorar les seves peculiaritats. 

Facilitar 
l’aplicació i 

comparabilitat 
dels pactes de 

dedicació 
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El model de valoració proposa parametritzar les activitats 
acadèmiques que desenvolupa el PDI i homogeneïtza les activitats 
a fi de verificar adequadament el compliment i l’assoliment de les 
tasques encomanades. La parametrització es realitza amb unitats 
de mesura estàndard anomenades unitat d’activitat acadèmica 
(UAA) que poden ser de dos tipus: transversals, que avaluen la 
dedicació acadèmica relativa a les tasques genèriques de la 
Universitat, i particulars, que permeten avaluar la dedicació 
acadèmica a tasques pròpies dels departaments —cada 
departament disposa d’un nombre de UAA particulars en funció 
dels EJC que emplenen el pacte en el si del departament i dels 
EJC pressupostats. 

Afavorir el reconeixement de l’activitat acadèmica 

L’avaluació de l’activitat docent del professorat de les universitats 
catalanes és competència d’AQU Catalunya que, mitjançant  
conveni amb l’ANECA, participa en el programa DOCENTIA com a 
membre de ple dret i, per tant, la certificació dels models i dels 
resultats de l’avaluació són reconeguts per totes dues agències. 

Així, fins al moment actual, l’avaluació del professorat acadèmic a 
la URV es regia per la Normativa per avaluar l’activitat docent del 
personal docent i investigador, aprovada per acord de Consell de 
Govern (juliol de 2003) i certificada per AQU Catalunya (20 de 
gener de 2004). Aquesta primera fase experimental, de tres anys, 
conclou amb l’inici per part d’AQU Catalunya d’un procés d’anàlisi, 
valoració i ajust del model als requeriments de l’acreditació, que 
s’havia de portar a terme fins al 2006 conjuntament amb cada 
universitat.  

Superada aquesta etapa experimental, que s’ha prorrogat fins al 
2007, i havent fet les reflexions oportunes sobre l’orientació del 
model aplicat, els aspectes tècnics i els resultats de les diferents 
aplicacions, el marc general es va ajustar i redefinir. AQU 
Catalunya va publicar la segona edició de la “Guia per al disseny i 
implantació d’un model d’avaluació docent del professorat a les 
universitats públiques catalanes” (juny 2007) i els nous criteris i 
procediments, que han servit per revisar el models d’avaluació i 
adaptar-los als nous requeriments. 

Davant d’aquest marc, la URV va iniciar al juny de 2007 la revisió 
de l’anterior model d’avaluació del personal docent investigador 
aprovat el 2003 amb l’objectiu d’adaptar-lo a la nova guia i als 
nous criteris i instruccions publicats a la resolució IUE/2037/2007, 
de 25 de juny, per tal d’aconseguir la certificació del manual per 
part de la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i 
Activitats Individuals (CEMAI). Finalment, a l’octubre de 2007 el 
Consell de Govern de la URV va aprovar el model d’avaluació del 
personal docent i investigador, que va obtenir l’avaluació positiva 
de la CEMAI el 13 de desembre de 2007, per tal de ser certificat 
per AQU Catalunya i poder aplicar-se en l’avaluació dels 
complements de docència que s’hagin de meritar a partir del 
2007. 

Ara s’ha de continuar treballant en la fase següent del procés 
d’acreditació, a través d’un procés d’avaluació de la implantació 
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del model, que ha de concloure, si la valoració és positiva, amb 
l’acreditació del model d’avaluació per un període de cinc anys. 

 

Amb relació al personal d’administració i serveis  

Millorar el dimensionament del PAS per afrontar els nous reptes de l’EEES i 
l’EER 

Davant del creixement de la plantilla de PAS de la URV en els 
últims anys, així com els nous requeriments de professionalització 
i especialització en molts llocs de treball, la Gerència de la 
Universitat ha adoptat el compromís de revisar i actualitzar el 
Catàleg de llocs de treball del PAS. 

El procés d’actualització del Catàleg ha estat obert, i ha comptat 
amb la participació i les aportacions de tots els membres del 
col lectiu del PAS, així com dels seus representants, fet que ha 
permès enriquir-ne el contingut i satisfer les seves necessitats. 

Amb aquesta actualització es pretén sistematitzar les funcions 
assignades a cada lloc de treball, simplificar-les i homogeneïtzar-
les, afegint la informació complementària necessària per  
identificar clarament quins són els requeriments dels llocs de 
treball: perfils de competències, coneixements específics, 
organigrames i dependències funcionals, etc. 

De cara al manteniment i divulgació d’aquestes fitxes, s’ha 
dissenyat un sistema informàtic que permetrà tenir catalogades i 
actualitzades totes les fitxes de lloc de treball, així com el 
manteniment d’un arxiu històric de l’evolució. Més endavant, es 
preveu incorporar aquesta aplicació a un entorn web que facilitarà 
l’accés i la consulta per part dels usuaris.  

Per tal de donar resposta amb garantia als nous reptes i 
necessitats que deriven especialment de l’adaptació i incorporació 
de la URV a l’EEES i l’EER, l’equip de govern ha establert com a 
prioritat incrementar la plantilla de PAS. El fort creixement que ha 
tingut la Universitat juntament amb la promoció de la visibilitat de 
la recerca, l’impuls dels sistemes de millora de la qualitat i 
l’expansió en l’àmbit d’actuació dels departaments, s’ha traduït en 
un increment substancial de l’activitat en centres, departaments i 
serveis de suport. En el marc d’aquesta actuació s’han activat 
sengles programes de personal de suport als centres i als 
departaments, que es complementen amb la dotació de places 
per cobrir les necessitats d’altres serveis de suport a l’estudi, la 
docència, la investigació, l’extensió universitària i la gestió de 
l’activitat universitària. 

En aquest sentit, el Consell de Govern (desembre 2007) va 
aprovar un programa destinat a fomentar la incorporació de 
personal de suport a la gestió administrativa dels departaments, 
en règim de cofinançament, amb l’objectiu d’avançar en la 
consecució de tres línies estratègiques: 
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• Potenciar l’eficiència en la gestió de les activitats de 
recerca. 

• Incrementar la satisfacció dels usuaris finals i la millora de 
la qualitat en la gestió econòmica i administrativa dels 
departaments. 

• Fomentar la coordinació i col laboració entre els 
departaments. 

El programa s’adreça a tots els departaments de la URV, que hi 
poden participar individualment o de manera conjunta amb altres 
departaments. L’import global destinat és de 450.000 . 

En paral lel a aquest creixement dels departaments, en la mateixa 
sessió el Consell de Govern va acordar impulsar l’activació de 
places als centres. El procés d’incorporació de la URV a l’EEES 
genera una sèrie de necessitats de recursos humans encaminats a 
donar suport a la transformació de la metodologia docent de la 
Universitat i a l’aplicació del sistema de gestió interna de la 
qualitat de les titulacions de cada centre. Per tal de complir les 
exigències dels processos de certificació i acreditació, tant de les 
titulacions com de la Universitat en el seu conjunt i oferir una 
resposta adequada al procés de convergència europea i als reptes 
que porta associats, és necessari dotar els centres d’una figura 
professional que acompanyi tots aquests processos. Aquesta 
iniciativa s’ha materialitzat en l’activació de dotze places de 
tècnics/ques de suport a la qualitat docent.  

En la mateixa línia, en l’àmbit de la recerca es consolida 
l’estructura de recursos humans dedicats al suport de la recerca 
(PSR), amb una creixent estabilització del nombre de places. 
Davant d’aquest augment, també s’incrementen els grups de 
recerca en els diferents àmbits científics que compten amb el 
suport d’un PSR, de manera que a l’horitzó 2010 es preveuen un 
total de 43 places estables acumulades des de l’inici del programa 
l’any 2005. D’altra banda, enguany es convocarà el nou programa 
d’ajuts per a la incorporació de PSR adreçat als grups de recerca 
de la URV que siguin beneficiaris d’un ajut de l’edició 2007 en la 
modalitat de tècnics per al curs 2008-09. Per acord de Consell de 
Govern (abril de 2008), l’estabilització de les places comportarà la 
supressió del règim de cofinançament i l’assumpció del 100% del 
cost a càrrec del pressupost general de la URV, mesura que ja 
s’ha començat a aplicar enguany. 

Estabilització del programa PSR1. Període 2005-10 
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1 Fins al 2007 són assignacions definitives. A partir de 2008 és una previsió.  

 

Distribució de les places de PSR per àmbit científic. 2010 
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Per a l’any 2008, doncs, l’impuls a l’activació de noves places de 
PAS es concreta amb 55 places vinculades a la gestió de 
departaments i al suport en l’àmbit de la qualitat docent dels 
centres, però també es reforçaran els serveis centrals i altres 
estructures de gestió. Amb aquest impuls es contribuirà a la 
millora de la relació PAS/PDI, que l’any 2007 era de 0,62, i amb 
el nou programa d’oferta de places assolirà una relació de 0,68 
l’any 2008. 

Activació de places de PAS. Resum any 2008 

Tipus Places %

Centres 12 22,0

Departaments 15,5 28,4

Serveis centrals i altres estructures de gestió 24 44,0

Estructures de campus 3 5,5

Total 54,5 100,0  
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Impulsar noves accions per a la promoció i millora de les condicions de 
treball 

Durant l’any 2007 s’ha fet efectiva la via 2, regulada en la 
normativa de promoció del PAS, que deriva de la revisió de les 
característiques dels llocs de treball que formen part del catàleg 
de llocs de treball. Aquesta mesura s’ha concretat amb la 
implementació de la primera valoració de llocs de treball del PAS, 
a través de l’aplicació del Manual de llocs de treball de la URV. 

Després d’una exhaustiva anàlisi del contingut dels llocs de 
treball, tot i que s’evidenciava un alt nivell d’equitat interna, es 
van reclassificar 74 places, entre funcionaris i laborals del 
col lectiu del PAS, per tal d’ajustar encara més l’equilibri retributiu 
intern. Com a resultat, les places actuals estan retribuïdes de 
manera equitativa amb relació a la realitat de les seves funcions, 
coneixements i habilitats exigibles per al lloc de treball. 

L’eina de valoració de llocs de treball s’utilitza sistemàticament en 
el procés de creació de noves places i en l’assignació de les 
retribucions. L’objectiu és aplicar aquesta metodologia 
periòdicament, estructurant un procés cíclic que permeti l’equilibri 
de la plantilla de PAS de la URV de forma permanent, i així 
garantir la coherència interna de totes les estructures, de manera 
que es puguin adaptar a les noves realitats. 

La millora de la URV descansa en la del seu personal. La URV 
aposta per una formació específica i transversal, que millori les 
competències de tot el personal i la seva orientació professional, 
considerant les persones com el component essencial per a la 
qualitat i competitivitat de la nostra Universitat. 

Per a la implantació del Pla de formació del PAS, l’any 1996, es va 
demanar la col laboració de tot el personal PAS per tal de detectar 
les necessitats de formació vinculades al lloc de treball. Aquest 
treball ha donat com a resultat sis plans de formació, que s’han 
traduït amb més de 400 activitats de formació i més de 4.500 
participants. 

Per tal de donar un nou impuls a aquesta iniciativa, el 2007 s’ha 
realitzat una nova detecció de necessitats formatives, mitjançant 
la qual el col lectiu del PAS ha fet arribar les propostes sobre les 
seves necessitats i expectatives sobre la formació que desitja 
rebre en els propers anys. La participació ha estat oberta a tot el 
col lectiu i el 48% dels treballadors del PAS han respost al 
qüestionari de detecció de necessitats, aportant propostes a tenir 
en compte a l’hora d’elaborar els propers plans de formació del 
PAS. 

El procés de convergència a l’EEES i a l’EER implica tant  alumnat 
i professorat com el PAS. Són molts els processos nous que 
s’implanten i que requereixen formació, esforç i, sobretot, 
predisposició al canvi. Amb aquesta finalitat, dins del Pla de 
formació del PAS, s’han dissenyat per al curs 2007-08 diverses 
accions formatives adreçades a afavorir la integració i l’adequació 
de la URV a l’EEES amb dos objectius principals: 
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• Proporcionar al PAS els coneixements i les habilitats 
necessàries que els permeti afrontar amb èxit els reptes 
que planteja el procés d’harmonització europea en l’àmbit 
de l’educació superior. 

• Facilitar als diferents perfils professionals del PAS els 
recursos necessaris per acompanyar i dinamitzar la 
visibilitat de la URV en aquest nou entorn. 

Així, doncs, la programació formativa es planteja a un doble 
nivell:  

• Formació general (adreçada a tot el PAS): formació per a 
l’adaptació a l’EEES, programa de formació presencial en 
anglès i intensificació de la formació en competències 
bàsiques de l’àmbit tècnic i de l’àmbit de la gestió. 

• Formació especifica (en funció del perfil professional): 
estructura i gestió de grau, postgraus, acompanyament a 
l’aprenentatge de l’estudiant, generació de continguts en 
xarxa, gestió de projectes de recerca, gestió de projectes 
de mobilitat, etc. 

Les jornades sobre innovació docent, la introducció a l’EEES o la 
formació en habilitats de gestió universitària són exemples de les 
iniciatives dutes a terme dins del Pla de formació. Cal destacar, 
però, una nova iniciativa que s’ha activat aquest curs amb força 
èxit i suport per part dels treballadors: els cursos presencials 
d’anglès per al PAS. Amb aquesta acció s’ha pretès facilitar l’accés 
a cursos d’anglès en horaris mixtos i el més propers possible als 
llocs de treball del PAS. Amb aquesta voluntat s’han ofert cursos 
a  mida en els quals el professorat es desplaça als centres de 
treball. El curs 2007-08 s’ha plantejat com una iniciativa pilot 
amb l’obertura d’un o dos grups d’assistents en quatre centres. 
L’èxit de l’activitat es traduirà en una ampliació de l’oferta per al 
proper curs acadèmic. 

Amb relació al personal acadèmic i d’administració i serveis 

Avançar en la implementació de mesures per a la millora de les 
condicions de l’entorn de treball 

Amb l’objectiu d’avançar en la millora de la conciliació de la vida 
familiar i laboral de tot el col lectiu de treballadors de la URV, 
durant el 2007 s’ha introduït una nova actuació, emmarcada dins 
de la convocatòria d’ajut social, que completa i reforça les 
diverses iniciatives que ja s’han impulsat dins d’aquest àmbit a la 
URV. En concret, s’ha activat un ajut per a casals o activitats 
d’esplai a l’estiu, amb la finalitat de compensar en part les 
despeses per l’assistència dels fills a colònies, casals d’estiu o 
esplais durant la temporada estival, mentre els pares i mares 
compleixen la seva jornada laboral. 

Seguint principis i normes internacionals, comunitàries i internes, 
la URV s’ha compromès a promoure la igualtat d’oportunitats 
entre els homes i les dones. Durant el curs 2005-06, amb 
l’objectiu d’elaborar un primer diagnòstic, l’equip rectoral va 
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encarregar a un equip investigador, coordinat per la Dra. Imma 
Pastor, un estudi sobre la igualtat d’oportunitats per raó de 
gènere a la URV. L’existència de desigualtats i desequilibris entre 
els homes i les dones, tant en l’accés a la carrera acadèmica i la 
trajectòria professional, com en la presència en els òrgans de 
representació, va impulsar el Claustre (novembre de 2006) a 
aprovar la constitució d’una Comissió per elaborar un pla 
d’igualtat.  

Així doncs, el primer Pla d’igualtat de la URV (2007-10), aprovat 
per acord del Claustre (maig de 2007), s’articula al voltant de 6 
eixos i 49 mesures. Té com a objectiu implantar accions positives 
per tal d’eliminar discriminacions en el funcionament de tots els 
òrgans i competències i així assegurar la qualitat de vida de totes 
les persones que conformen la institució. Com que el Pla té una 
vigència quadriennal, per tal d’optimitzar-ne la implantació s’han 
definit plans d’acció anuals.  

La creació de l’Observatori de la Igualtat, aprovada per Consell de 
Govern (juliol 2007), ha estat la primera mesura per desplegar el 
Pla que s’ha fet realitat. L’Observatori és l’òrgan tècnic 
responsable de diagnosticar i difondre la realitat de la desigualtat 
entre els homes i les dones, i de vetllar per la correcta 
implementació de les polítiques aprovades en matèria de gènere 
en el si de la Universitat. 

El paper actiu de l’Observatori s’ha fet palès en l’organització de 
la I Setmana per la Igualtat: Homes i Dones a la Universitat (3-13 
de març de 2008), que ha comptat amb 120 alumnes matriculats. 
En el marc d’aquesta setmana s’han dut a terme diverses accions 
previstes en el primer eix del Pla d’igualtat orientades a fer visible 
el sexisme, sensibilitzar i crear un estat d’opinió favorable a la 
igualtat d’oportunitats. 

Una altra acció que cal ressaltar, en aquest cas de caràcter 
instrumental, és l’obertura d’un espai temàtic específic sobre la 
igualtat a la pàgina web de la URV, que té per finalitat apropar 
materials i recursos sobre la igualtat a la comunitat universitària, 
esdevenir un catàleg dinàmic d’activitats i estudis, així com un 
fòrum d’interlocució i debat vinculat a qüestions de gènere. Per a 
més informació es pot consultar http://www.urv.cat/igualtat. 

Per tal d’afavorir la sensibilització de la societat envers la igualtat 
per raons de gènere i donar la màxima difusió als materials 
elaborats amb relació al Pla d’igualtat, Publicacions URV ha editat 
els llibres: Dones i homes a la URV, un estudi de les desigualtats 
per raó de gènere (desembre 2007) i el Pla d’igualtat de la URV 
(2007-10) (març 2008). 

Finalment, cal assenyalar que el pla d’acció previst per al 2008 
inclou la realització de 13 mesures que es concreten en diferents 
accions de sensibilització, difusió, disseny i revisió des de la 
perspectiva de gènere. Algunes de les accions que es prioritzen 
són:  

• Revisar els anuncis i convocatòries de la Universitat amb 
perspectiva de gènere.  

• Incentivar que els centres adoptin estratègies de captació 
específiques, especialment en aquells ensenyaments 
actualment molt feminitzats o masculinitzats. 
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• Establir reunions periòdiques amb degans i deganes i 
directors i directores de centre per presentar els indicadors 
de sexisme de la Universitat. 

• Estimular la presència de continguts i competències de 
gènere en els plans d’estudis de les noves titulacions de 
grau. 

• Consolidar un sistema intern d’ajuts a projectes de recerca 
que proposin mesures per eliminar les desigualtats de 
gènere a la URV.  

Gradualment, les directrius recollides al Pla d’igualtat de la URV 
s’incorporen en tots els processos relacionats amb l’àmbit de la 
gestió dels recursos humans del col lectiu del PAS. Aquesta 
aplicació es concreta, tant en actuacions especifiques, dins del Pla 
de formació amb la promoció d’activitats formatives, com a través 
d’actuacions indirectes en tots els processos de desenvolupament 
de recursos humans (processos de selecció, redacció de 
convocatòries, elaboració de fitxes de llocs de treball, etc.). 

Al juny del 2007 les universitats públiques catalanes van acordar 
formalitzar l’adhesió al Pla de pensions d’ocupació de promoció 
conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, al qual la URV 
també va demanar afegir-se, segons acord de Consell de Govern 
(maig de 2007). 

El Pla és un instrument d’estalvi que té l’objectiu principal de 
permetre que l’empleat/da (o els beneficiaris que designi, en cas 
de defunció) percebi unes prestacions complementàries a les 
atorgades per la Seguretat Social i, en el cas del PDI funcionari, 
per MUFACE, en les situacions següents: jubilació, incapacitat 
laboral total o permanent, malaltia greu i atur de llarga durada. 

Aquestes prestacions es poden obtenir en forma de renda o 
capital o una combinació d’ambdues. El fons de pensions, 
gestionat per l’entitat VidaCaixa, és el patrimoni financer creat 
amb l’efecte exclusiu de complir els plans de pensions. 

Finalment, l’ 11 d’octubre passat la Comissió de Control del Pla va 
aprovar la incorporació de la Universitat. Tal com consta en 
l’acord d’adhesió, la Universitat ha dut a terme les aportacions 
corresponents als anys 2004, 2005, 2006 i 2007. Aquestes 
aportacions es calculen, per a cada persona partícip, en funció del 
seu grup d’adscripció (85% de l’aportació) i de la seva antiguitat 
(15% de l’aportació). 

En l’àmbit de les infraestructures 

Completar la construcció dels campus de la URV 

El 30 de novembre de 2007 es va signar el Conveni específic 
d’inversions de la URV per al període 2007-13 en el marc del Pla 
d’inversions de les universitats públiques de Catalunya per al 
mateix període (PIU 2007-13). L’objecte del Pla és programar les 
inversions que s’han d’executar a la URV per un import total de 
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77 M , dels quals 35,5 M  seran gestionats directament per la 
URV i els 51,5 M  restants, per l’empresa ICF-Equipaments SAU. 

Pla pluriennal d’inversions 2007-13 a la URV. Xifres en  

Any

Reposició i 

manteniment 

(RAM)

Noves 
necessitats 

tecnològiques 

(TIC)

Adaptació a 

l'EEES

Acabaments, 

noves obres i 

altres Total

2007 639.800 485.000 270.000 4.200.000 5.594.800

2008 1.020.485 615.000 270.000 17.811.868 19.717.353

2009 754.423 1.110.000 1.745.000 18.309.305 21.918.728

2010 744.952 1.490.000 1.745.000 13.414.676 17.394.628

2011 555.776 1.360.000 1.270.000 2.532.315 5.718.091

2012 518.400 860.000 1.270.000 975.000 3.623.400

2013 528.000 860.000 270.000 1.375.000 3.033.000

Total 4.761.836 6.780.000 6.840.000 58.618.164 77.000.000  

Les actuacions previstes en l’objectiu 1 del Pla —RAM, TIC i 
adaptació a l’EEES— sumen 18,4 milions d’euros, que es destinen 
a reposició, manteniment i petites obres (25,9%); en l’àmbit de 
les TIC (36,9%), principalment a la renovació de l’equipament 
informàtic, a la implantació de serveis lligats a la certificació 
digital i aplicacions per a la millora de la gestió, així com a la 
implantació d’un centre de processament de dades (CPD) 
distribuït al campus Sescelades; en l’àmbit de l’adaptació a l’EEES 
(37,2%), a l’adequació d’aules, al programa d’equipament docent 
i a la implantació de Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI). 

Objectius del pla pluriennal d’inversions 2007-13 a la URV 
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En l’objectiu 2 —acabament i noves obres— s’hi inclouen les 
actuacions següents, gestionades principalment per ICF-
Equipaments SAU: 
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Campus Catalunya (40.818.164 ) 

• Facultat de Lletres i Escola Universitària d’Infermeria  

• Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia  

• Edifici per a serveis centrals i arxiu (1a fase)  

Campus Sescelades (2.800.000 ) 

• Urbanització de vials i voreres perimetrals  

• Edifici tancament administració i serveis i Aula Magna 

Campus Terres de l’Ebre (15.000.000 ) 

D’acord amb el que preveu el PIU 2007-13, les obres d’aquests 
nous edificis seran gestionades directament per l’empresa ICF-
Equipaments SAU, per la qual cosa s’ha venut la part d’obra ja 
executada per la URV, i s’han subrogat els contractes vius, 
incloent-hi la tercera fase de l’obra, prèviament adjudicada a 
l’empresa OHL. 

Un cop definida i aprovada la memòria de necessitats de la nova 
Facultat per part del centre, s’ha iniciat, de forma coordinada amb 
la Generalitat de Catalunya i l'ICF-Equipaments SAU, la fase de 
licitació dels honoraris dels arquitectes i enginyers que hauran de 
redactar les diferents fases del projecte . Aquest projecte 
s’executarà en paral lel amb el de l’edifici per a serveis centrals i 
arxiu (1a fase), previst també al Pla d’inversions, per tal 
d’escurçar al màxim possible el període de durada de les obres al 
campus Catalunya. 

Durant el 2007 s’ha avançat en la redacció de l’avantprojecte i 
posterior projecte bàsic del nou campus de les Terres de l’Ebre, i 
s’ha aprovat formalment el projecte executiu durant el mes d’abril 
de 2008. En aquests moments els arquitectes elaboren la 
documentació definitiva que, un cop solucionada la disponibilitat 
dels terrenys —actualment en fase de tramitació administrativa— 
i l’obtenció de les llicències, permetrà formalitzar l’encàrrec de 
gestió de la construcció a ICF-Equipaments SAU. 

Al contrari que la resta de campus de la URV, la planificació i el 
desenvolupament del campus Bellissens a Reus no s’inclouen en 
la programació i els compromisos del PIU per al període 2007-13. 
El campus, que requeriria una inversió de 50,2 M , preveu la 
construcció de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
(26,5 M ), l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (13,5 M ), la 
Biblioteca de campus (6 M ) i altres tasques d’urbanització i 
rehabilitació (4,2 M ). 

En aquest sentit, s’ha creat una comissió de treball entre la URV i 
l’Ajuntament de Reus per tractar temes conjunts, entre els quals 
el desenvolupament del campus Bellissens. Per tal d’avançar la 
construcció de les obres, així com la urbanització del campus, 
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l’Ajuntament establirà un mecanisme de finançament que la URV 
retornarà amb càrrec a les inversions del futur PIU 2013-20, quan 
es compti amb el vistiplau del Govern de la Generalitat. 

En aquests moments, les instal lacions de l’ETSA s’ubiquen 
provisionalment a la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, i part dels estudis s’imparteix en tres pavellons 
prefabricats amb el suport de l’Ajuntament de Reus mentre 
s’espera que es pugui disposar dels espais de la nova seu de 
l’Escola, al mateix campus Bellissens.  

Actualment, els arquitectes encarregats del projecte avancen en 
la redacció del projecte executiu de la nova ETSA. D’acord amb 
les especificacions de la Universitat, hi ha dos aspectes 
importants que s’han de resoldre per assegurar la continuïtat del 
projecte: la disponibilitat dels terrenys i la fórmula de 
finançament conjunta amb l’Ajuntament de Reus. 

L’any 2007 s’ha tancat amb èxit el primer programa quinquennal 
del Pla de renovació de l’equipament informàtic (PREI). En el 
període 2003-07 s’han comprat 1.614 ordinadors, dels quals 
gairebé 600 s’han destinat a aules de lliure accés i biblioteques de 
centre, 672, al personal docent i investigador, i 340, al personal 
d’administració i serveis. Amb l’experiència adquirida durant 
aquests anys es planificarà el proper cicle, per continuar amb 
l’objectiu de millorar la qualitat i quantitat d’equips informàtics a 
la URV. 

Per tal de complir les previsions de la planificació anual del PIU 
2007-13, la URV destina per al conjunt del període un total d’1,9 
M  al programa d’equipament docent en l’àmbit de l’adaptació de 
les estructures de la Universitat a l’EEES. 

Per a l’any 2008 (curs 2008-09) aquest programa té una dotació 
pressupostària de 270.000 , que es destinen, en règim de 
cofinançament, a inversions de centres i departaments en 
equipaments relacionats amb la docència dels ensenyaments 
homologats de primer, segon, tercer cicle i màsters oficials. 

Millorar els espais destinats a serveis de la Universitat 

Amb l’objectiu de potenciar sinergies entre els serveis i amb el 
propòsit de millorar l’atenció ales persones usuàries concentrant-
los, durant el darrer trimestre de 2007 part dels serveis centrals 
de la URV s’han traslladat a una nova ubicació, propera al campus 
Sescelades. Es tracta d’un edifici de nova construcció, la qual cosa 
ha permès, en bona mesura, adaptar l’arquitectura interior a les 
necessitats de la Universitat i, específicament, de cada servei. 
L’espai està distribuït en dues plantes, baixa i entresòl. La planta 
baixa, de 1.020 m2, acull la consergeria i un accés principal on es 
fa l’atenció a l’estudiant, atès que les unitats que s’hi troben són 
l’Oficina de Relacions Internacionals, Gestió de l’Extensió 
Universitària, Gestió Acadèmica i Estudiants i el Centre d’Atenció 
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a l’Estudiant (CAE). A l’entresòl, amb una superfície de 495 m2, 
s’han traslladat les següents unitats: Oficina de Contractació i 
Compres, Recursos Humans i Organització, Recursos Econòmics, 
Gestió de la Recerca, Prevenció de Riscos Laborals i Recursos 
Materials. 

D’altra banda, al nou espai disponible a l’edifici de les oblates, al 
Rectorat, s’hi han traslladat durant el primer trimestre de 2008 el 
Gabinet de la Gerència, el Gabinet Jurídic, l’Oficina Pressupostària 
i el Servei de Recursos Informàtics i TIC, la qual cosa ha permès 
deixar el lloguer de l’edifici del carrer del Puig dels Pallars. 

L’equip de govern ha decidit fomentar accions encaminades a la 
millora mediambiental de la Universitat. En aquest sentit, ha 
considerat oportú reactivar la Comissió de Política Ambiental, que 
regula l’article 95 de l’Estatut de la URV. Així, el Consell de 
Govern (febrer de 2008) ha aprovat la constitució d’una nova 
Comissió de Medi Ambient formada per 16 membres de la 
comunitat universitària experts i implicats en temes 
mediambientals. 

Un cop constituïda, la comissió ha d’elaborar el Reglament, que 
ha de rebre el vistiplau del Consell de Govern, i s’encarregarà 
d’impulsar el Pla marc mediambiental de la URV, que és una de 
les prioritats fixades en el pressupost 2008. El Pla tindrà com a 
àmbits principals d’actuació l’eficiència energètica, la mobilitat 
dels estudiants, i la millora de la recollida i gestió dels residus. 

Amb relació al pressupost 

Establir noves prioritats en el pressupost per als nous reptes en docència, 
recerca i transferència del coneixement 

El Consell de Govern (desembre 2007) va aprovar el pressupost 
de la URV previst per a l’exercici 2008, que incorpora les prioritats 
proposades pel Consell de Direcció en els següents àmbits:  

Àmbit de la docència 

• Consolidar un programa d’ajuts als estudiants per cursar 
estudis de màsters oficials a la URV, amb l’objectiu de 
fomentar la igualtat d’oportunitats i ajudar a promocionar 
els estudis de la URV tant entre estudiants del territori 
català com de fora, a través d’ajuts generals de 
complement d’estudi, ajuts per desplaçament o residència. 

• Potenciar la internacionalització de la URV per donar la 
màxima difusió de l’oferta de grau i postgrau i enfortir la 
presència de la URV a través de xarxes i fòrums 
internacionals sobre educació superior. 

• Fomentar l’intercanvi i la mobilitat del professorat. 
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Àmbit de la recerca i transferència 
• Intensificar la política de suport als programes oficials de 

postgrau, establint convenis interuniversitaris de beques 
predoctorals cofinançades. 

• Potenciar les polítiques verticals promovent la constitució 
d’estructures de recerca al campus Terres de l’Ebre per tal 
d’accelerar la configuració d’un campus universitari amb 
activitats en tots els nivells formatius. 

• Continuar impulsant la transferència de coneixement i 
tecnologia a les empreses, fomentant la implantació dels 
parcs científics i tecnològics ja iniciats d’acord amb els 
ajuts concedits pel MEC. 

• Seguir impulsant la política de suport horitzontal a 
l’activitat de recerca incrementant els recursos destinats a 
la figura de l’investigador/a actiu. 

• Continuar promovent mecanismes interns de 
reconeixement de la qualitat a través de la figura dels 
investigadors distingits. 

Àmbit dels estudiants i de la comunitat universitària 

• Consolidar l’edició de publicacions sota la marca editorial 
Publicacions URV. 

• Impulsar la política d’igualtat d’oportunitats amb l’objectiu 
d’elaborar un Pla d’igualtat per raó de gènere a la URV. 

• Potenciar el Servei Lingüístic dotant-lo de més recursos 
per tal que pugui donar resposta a les necessitats de la 
comunitat universitària en matèria de coneixement i 
assessorament, tant en llengua catalana com en altres 
llengües. 

• Impulsar un pla d’atenció a la discapacitat per donar 
suport i facilitar la integració de l’estudiant que presenti 
algun tipus de discapacitat. 

Àmbit d’infraestructura i biblioteca 

• Aprovació del nou programa d’inversions en 
infraestructures per al període 2007-13, iniciant la 
construcció de la Facultat d’Educació i Psicologia i el 
campus de les Terres de l’Ebre, amb l’objectiu d’avançar 
en la construcció dels campus de la URV. 

• Millorar l’automatització en tots els àmbits de gestió a 
través d’un impuls en les TIC per a la millora contínua en 
els processos de gestió. 

• Impulsar un pla mediambiental per desenvolupar accions 
encaminades a la millora mediambiental.  

Àmbit de la Universitat i societat 

• Seguir fomentant les càtedres URV com una eina directa 
per a la relació Universitat-societat, que permet potenciar 
la investigació, el desenvolupament i la innovació, així com 



Recursos i organització 

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Maig 2008 136 

treballar per diferents causes socials i culturals. 

• Posar en marxa la URV Ciutadana, amb l’objectiu d’apropar 
el coneixement a les persones més grans de 55 anys, de 
manera que puguin accedir als ensenyaments impartits en 
totes les facultats i escoles. 

• Crear l’activitat Senderisme URV, per impulsar 
l’organització d’activitats esportives i culturals col lectives 
entre els membres de la comunitat universitària. 

• Impulsar el Fòrum Universitari Permanent Euromed (EPUF) 
per tal que la URV assoleixi un reconeixement en un espai 
euromediterrani d’educació superior i de la recerca. 

Àmbit de personal, formació i avaluació 

• Continuar la contractació estable de professorat, creant 
noves places de professorat, sobretot en els nous 
ensenyaments i en àmbits amb dotació insuficient. 

• Incrementar la plantilla de PAS amb la finalitat de donar 
resposta amb garantia als nous reptes i necessitats, i 
reforçar les estructures de la Universitat per tal de millorar 
la relació PAS/PDI. 

• Consolidar l’estructura de recursos humans dedicats al 
suport a la recerca, seguint el procés d’estabilització del 
personal de suport a la recerca. 

Àmbit d’ingressos 

• Aplicar el Pla de finançament per la millora de les 
universitats públiques catalanes per al període 2007-10, 
segons el qual una part creixent de la millora addicional 
del finançament està condicionada a la consecució 
d’objectius estratègics. 
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Principals actuacions del pressupost 2008 

Actuació Import ( )

Beques predoctorals convenis interuniversitaris (cofinançades) 252.547,79

Desenvolupament d'estructures de recerca al CTE 200.000,00

Pla de discapacitat 24.000,00

Creació de l'estructura per al desplegament del Pla d’igualtat   43.000,00

Projectes informàtics 150.000,00

URV Ciutadana 16.416,00

Senderisme URV 10.000,00

Pla mediambiental 70.000,00

Subtotal noves actuacions 765.963,79

Noves places PDI 619.329,27

Noves places PAS i suport a la gestió 1.697.748,94

Subtotal increment de personal 2.317.078,21

Programes de postgrau (beques, difusió) 290.270,77

Internacionalització i EEES 87.822,47

Investigador actiu 150.000,00

Becaris professorat distingit 106.637,70

Reforçar l'àmbit de l'assessorament del Servei Lingüístic 55.396,00

Consolidació coedició publicacions URV 40.000,00

Subtotal increments actuacions en curs 730.126,94

Total principals actuacions 3.813.168,94

Noves actuacions

Increment de personal

Increments destacats d'actuacions en curs

 

En l’àmbit de la gestió i l’organització 

Definir un model organitzatiu en gestió i acadèmic adequat a les noves 
funcions derivades de l’adaptació a l’EEES i l’EER 

Tal com s’ha apuntat en l’apartat de comunitat universitària del 
capítol de Formació, el Centre d’Atenció a l’Estudiant (CAE), 
aprovat per Consell de Govern (juliol de 2007), és una nova 
estructura que es pretén consolidar com el centre de suport de 
referència per als estudiants de la URV. Aquesta estructura es 
constitueix sobre la base d’un conjunt de principis organitzatius 
que obeeixen als objectius i funcions que ha d’acomplir el CAE: 

• Elaborar una carta de serveis orientats als estudiants  

• Incrementar la informació i atenció als estudiants  

• Assolir la polivalència en l’atenció al públic i 
l’especialització en el treball intern 

• Aprofitar les sinergies dels diferents membres de la unitat 
per donar suport als diferents àmbits  

• Tenir una actitud proactiva i receptiva a les necessitats i 
les demandes canviants dels usuaris 

El model d’organització del CAE es basa en el sistema de 
finestreta única, ja que centralitza en un mateix entorn la major 
part dels serveis que ofereix la URV als estudiants en els àmbits 
de competències següents: 

Creació de noves 
estructures 

organitzatives: el 
Centre d’Atenció a 

l’Estudiant ... 
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• Captació d’alumnes de pregrau i relacions amb els centres 
de secundària 

• Orientació, dinamització i inserció laboral 

• Gestió de beques 

• Acollida d’estudiants de pregrau 

• Associacionisme, participació i activitats culturals 

• Atenció als estudiants amb necessitats especials   

• Projectes relacionats amb estudiants de pregrau 

• Activitats esportives 

Orgànicament, el CAE està integrat per un cap d’unitat, 3 tècnics 
d’àmbits específics (captació i acollida de pregrau, inserció laboral 
i esports) i un grup d’administratius i tècnics auxiliars 
d’instal lacions esportives. 

El trasllat de la Facultat de Lletres i l’Escola d’Infermeria al 
campus Catalunya, on ja hi ha la Facultat de Ciències Jurídiques i 
més endavant hi haurà la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia, ha generat l’oportunitat de crear noves estructures per 
donar suport logístic a tots els centres que el formen. Amb aquest 
objectiu es va crear una comissió de treball amb la participació 
dels degans, deganes, directors i directores dels centres implicats, 
el vicerector d’Organització i Recursos i el gerent de la URV. Fruit 
de la feina, la comissió va proposar al Consell de Govern (febrer 
2008), i la va aprovar, una estructura de campus per a les àrees 
de manteniment, gestió i ocupació d’espais (inclosa la 
consergeria) i informàtica de campus, que es denominarà Oficina 
Logística de Campus. Aquesta oficina serà encapçalada per un 
coordinador/a. 

En aquest sentit, en la mateixa sessió del Consell de Govern es va 
aprovar que la Biblioteca del campus Catalunya tingués també la 
figura d’un coordinador/a de les diferents àrees d’actuació 
(atenció als usuaris, recursos electrònics i infraestructures), 
seguint el model de la Biblioteca del campus Sescelades. 

Amb l’objectiu de revisar i millorar el model organitzatiu dels 
serveis centrals, la URV ha comptat amb el suport extern d’una 
consultora durant tot el segon semestre del 2007.  

Aquesta primera fase del projecte, s’ha centrat específicament en 
l’anàlisi dels processos i el dimensionament del Servei de 
Recursos Humans, Servei de Recursos Econòmics, Servei de 
Gestió Acadèmica, Servei de Gestió de la Recerca i Servei de 
Recursos Informàtics i TIC. 

Les recomanacions elaborades per l’empresa consultora s’han 
recollit en un informe presentat al Consell de Govern (abril 2008), 
i es preveu que es començaran a implantar el darrer semestre de 
2008. Les recomanacions inclouen una revisió dels processos que 
s’ha d’acompanyar d’una millora organitzativa i de la dotació de 
recursos humans. Tot plegat ha de contribuir a implantar una 
gestió per processos que es tradueixi en la millora de l’eficàcia i 
eficiència dels serveis als usuaris. 
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En properes fases es preveu implicar la resta de serveis i, fins i 
tot, obrir la possibilitat de fer-ho extensiu a centres i 
departaments, en funció dels resultats que se’n derivin. 

Amb la voluntat de millorar el funcionament dels serveis centrals, 
la Gerència de la Universitat ha creat un grup de treball intern de 
coordinació entre el Servei de Recursos Econòmics i el Servei de 
Gestió de la Recerca que ha desenvolupat la seva activitat entre 
març i juny de 2007. L’objectiu principal del grup ha consistit a 
analitzar i millorar la interacció entre els dos serveis en la gestió 
administrativa de les activitats d’R+D+I. 

El grup, format per representants de la Gerència, els dos caps 
dels serveis implicats i representants d’altres unitats implicades, 
ha discutit i consensuat els processos de gestió de la recerca en 
què participen tots dos serveis. Per tal de fer-ne una anàlisi des 
d’una perspectiva global, la participació addicional del Servei de 
Recursos Humans i Organització ha permès analitzar els 
processos de gestió de la recerca en què estan implicats tots tres 
serveis. Els resultats i les propostes d’aquest grup de treball s’han 
recollit en un informe, els resultats del qual es van incorporar al 
procés d’avaluació del sistema de gestió de la recerca. 

En els darrers anys i com que, cada vegada més, als serveis 
universitaris se’ls exigeix una utilització eficient i transparent dels 
recursos, s’ha fet necessari disposar d’eines que permetin 
processar i transmetre informació de qualitat sobre l’eficàcia i 
eficiència de les activitats realitzades i dels recursos utilitzats. 

Dins d’aquest marc, la URV ha iniciat l’any 2007 un projecte que 
té per objectiu analitzar els costos de les activitats 
desenvolupades per la URV. Es tracta d’estudiar el cost econòmic 
que es deriva de les activitats principals desenvolupades per la 
Universitat —docència, recerca i extensió universitària—, 
entenent com a cost econòmic el cost real de cadascuna 
d’aquestes activitats (suma dels costos de personal, l’amortització 
dels actius fixos, les despeses generals de funcionament, etc.).  

Quan es disposi de les dades econòmiques reals de dos exercicis 
complets es podran extreure les primeres conclusions d’aquesta 
anàlisi. 

D’acord amb la normativa vigent, la URV ha incorporat tècniques i 
mitjans electrònics i informàtics de suport per a l’exercici de la 
seva activitat, entre els quals cal destacar la implantació del 
sistema de signatura electrònica, segons acord de Consell de 
Govern (febrer 2005). Amb l’entrada en vigor de la Llei d’accés 
electrònico dels ciutadans als serveis públics (Llei 11/2007, de 7 
de juny), que reconeix el dret dels ciutadans per relacionar-se 
amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, 
i per tal de flexibilitzar i agilitzar els mecanismes de comunicació, 
el Consell de Govern (febrer de 2008) ha decidit: 

• Atorgar validesa a les comunicacions electròniques 
internes en el si de la URV, tant convocatòries com actes 
administratius, sempre que no requereixin la conformitat 
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de recepció, i que les comunicacions es realitzin pel 
sistema de signatura electrònica implantat per la URV. 

• Que qualsevol personal física o jurídica es pugui relacionar 
amb la URV a través de comunicacions electròniques, 
d’acord amb la reglamentació vigent. Aquest acord entrarà 
en vigor quan la URV implanti el sistema que pugui 
garantir la recepció fefaent de les comunicacions 
electròniques. 

Tal com reconeix l’Estatut de la URV, el Servei Lingüístic (SL) 
s’encarrega de promoure el coneixement i l’ús de la llengua 
catalana i posar a disposició de la comunitat universitària tant 
l’assessorament com la formació en idiomes moderns. Per tal 
d’ordenar l’activitat d’aquest servei, la URV ha impulsat la 
redacció d’un document marc, ratificat pel Consell de Govern 
(juliol 2007), que n’especifica les funcions i en delimita els àmbits 
d’actuació. 

D’acord amb aquest document, l’SL s’encarrega de corregir, 
traduir o gestionar la documentació institucional, administrativa i 
docent feta en català, castellà i anglès a la Universitat Rovira i 
Virgili. Gestiona la traducció i correcció de textos redactats en una 
altra llengua; organitza, coordina i imparteix cursos de formació 
(en català, en espanyol per a estrangers i en llengües 
estrangeres) i tradueix i corregeix els textos de les publicacions 
que porten el segell Publicacions URV.  

El document se centra en els serveis prestats en assessorament i 
remarca la qualitat i el rigor dels serveis de correcció i traducció 
que s’ofereixen, estableix els terminis estimats de lliurament i 
determina el quadre de preus segons es tracti de traduccions o 
correccions en funció del tipus de document, l’idioma de treball i 
la modalitat d’assessorament (a usuaris URV i externs). 

D’altra banda, el Consell de Govern (octubre 2007) va aprovar 
una Normativa interna de publicacions, que s’aplica a les edicions 
relacionades amb la docència, la recerca i la divulgació. La 
Normativa especifica com es planteja l’aplicació de la marca 
Publicacions URV, la creació de la Comissió de Publicacions i les 
funcions que se li assignen, les condicions de les edicions, les 
convocatòries de publicacions, els sistemes d’avaluació i els 
criteris de selecció, i el règim de finançament. 

La Comissió de Publicacions s’encarrega d’assessorar el 
vicerectorat responsable i vetlla per la qualitat i el rigor científic, 
literari i editorial de les publicacions. La comissió està formada pel 
vicerector o vicerectora responsable, un docent de cadascuna de 
les àrees científiques previstes per AQU Catalunya, dos 
representants de l’empresa adjudicatària de les coedicions de la 
URV, un representant de la Gerència i el tècnic/a de publicacions. 

Precisament, una de les prioritats del pressupost 2008 és 
consolidar l’edició de publicacions sota la marca editorial 
Publicacions URV, amb un dotació per a aquest exercici de 
72.559,39 , que representa un increment net de 40.000  
respecte al pressupost 2007. 
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En el context actual, més enllà de les missions reconegudes de les 
universitats lligades a la generació i transmissió de coneixement, 
es vol impulsar la tercera missió, és a dir, la relació de la 
Universitat amb el seu entorn social i econòmic. Per tal de 
potenciar el reconeixement de la tercera missió al mateix nivell 
que la docència i la recerca, la URV ha d’impulsar estructures a 
través de les quals es garanteixi el suport als mecanismes 
d’implicació amb el seu territori. 

Aquestes estructures poden estar orientades a àmbits concrets 
que contribueixin a consolidar la participació activa de la 
Universitat en la millora de les condicions de vida de la societat. 
En aquesta línia, atenent la funció social i el seu compromís amb 
la solidaritat, les universitats s’han convertit en un important 
agent de cooperació per al desenvolupament, sobretot en altres 
àmbits territorials (països en vies en desenvolupament). 

En aquest sentit, el Consell de Govern (abril de 2008) ha aprovat 
la creació del Centre de Cooperació en el Desenvolupament URV 
Solidària, que neix de la reordenació de la Comissió Claustral URV 
Solidària. Aquesta estructura permetrà incidir en la major 
visibilitat d’aquest ens davant les institucions públiques i el teixit 
associatiu i, al mateix temps, contribuirà de manera més sòlida a 
la internacionalització de la URV en els països en vies de 
desenvolupament. Pel que fa a organització, el Centre comptarà 
amb una estructura de suport tècnic adscrita al SEGEU, que 
n’assumirà l’administració i la gestió econòmica pressupostària 
sota la direcció del Vicerectorat de Relacions Externes. La 
Comissió Claustral URV Solidària s’encarregarà igualment de fixar 
la política, impulsar el treball del Centre i de fer el seguiment i 
control de les activitats i dels comptes econòmics, alhora que 
també s’encarregarà d’informar periòdicament el Claustre de les 
seves activitats. 

Els àmbits de treball del centre s’adscriuen a cinc grans àmbits: 

1. Programes i projectes: coordinació del desenvolupament 
de projectes de cooperació internacional per al 
desenvolupament que es generen a la Universitat i gestió 
dels projectes externs als qual dóna suport econòmic el 
Centre. 

2. Formació: elaboració de propostes formatives orientades a 
oferir a la comunitat universitària i a la societat els 
coneixements necessaris per treballar en el sector de la 
cooperació. 

3. Recerca i transferència, mitjançant la promoció de treballs 
de recerca relacionats amb la cooperació per al 
desenvolupament. 

4. Divulgació i sensibilització dels valors inherents al Centre 
com són la defensa dels drets humans, el 
desenvolupament sostenible i la reducció de les diferències 
amb els països més desafavorits a través d’activitats 
participatives, exposicions, conferències, campanyes, etc. 

5. Accions d’emergència puntuals. 

Com a conclusió, cal apuntar que la cooperació per al 
desenvolupament és un àmbit d’activitat que s’ha anat 
consolidant a la Universitat, a través d’un increment de projectes 
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i iniciatives solidàries, com ho demostren els 50 projectes de 
sensibilització impulsats a la URV, la realització de 20 projectes 
interns de cooperació i el suport a 38 projectes d’ONG, que 
aquesta estructura potenciarà encara més. 

El procés d’incorporació a l’EEES implica un nou model docent 
orientat a l’aprenentatge i centrat en l’estudiant, que esdevé el 
protagonista del procés formatiu. En conseqüència, aquest procés 
comporta, la revisió i la progressiva adaptació del model 
organitzatiu de la Universitat al nou escenari. 

Amb l’objectiu d’avançar un pas més en la definició d’aquest nou 
model organitzatiu, l’equip de direcció de la URV ha assumit el 
compromís de fer que les biblioteques de campus esdevinguin 
Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). 
Es tracta d’un servei institucional destinat a facilitar el procés 
d’aprenentatge i l’accés a la informació dels membres de la 
comunitat universitària mitjançant una oferta de serveis integrada 
i permanent, tant presencial com virtual. 

Aquesta iniciativa s’emmarca de ple en el programa de govern de 
l’equip de direcció actual, ja que proposa la creació d’un centre en 
cadascun dels campus que, mitjançant la integració de recursos 
materials i humans, sigui element dinamitzador del nou 
paradigma educatiu, espai informal per a l’autoaprenentatge, 
interfície única per a la informació i la comunicació, i àmbit per a 
la innovació i la formació al llarg de la vida. D’altra banda, 
l’evolució de les biblioteques cap al model CRAI és una de les 
línies d’actuació prioritzades en el PIU 2007-13 i compta amb una 
dotació de 2 M  que s’ha d’executar en el període 2010-11. 
 
Per tal d’avançar en la correcta implantació dels CRAI, la URV ha 
encarregat un estudi extern a un equip d’acadèmics i 
professionals de l’àmbit de la biblioteconomia de diferents 
universitats. L’estudi inclou una diagnosi a partir d’una anàlisi 
DAFO i la realització de grups focals amb membres del PDI, PAS i 
estudiants. Les conclusions d’aquest informe s’han traduït en 
propostes de treball i línies d’actuació que haurà de desenvolupar 
la Universitat quan implanti aquest nou model d’organització de 
les biblioteques. 

 

Consolidar el sistema de planificació i contractes programa per objectius 

A principis d’aquest curs acadèmic s’han tancat els contractes 
programa amb centres i departaments corresponents al curs 
2006-07. Els centres i departaments s’havien compromès a 
realitzar un total de 267 actuacions, a través d’una aportació 
global superior als 400.000  (incloent-hi becaris), quantitat força 
significativa si es té en compte que el pressupost global ordinari 
destinat a centres i departaments és d’1,5 M  (incloent-hi 
despeses corrents i inversions). 

Les prioritats del Contracte programa 2006-07 amb centres i 
departaments es van dividir en cinc eixos bàsics, els mateixos que 
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corresponen a les línies estratègiques de la Universitat per a 
aquest període. 

Eix 1: Formació i procés d’aprenentatge 

Eix 2: Recerca i transferència de tecnologia i coneixements 

Eix 3: Acció territorial i internacional 

Eix 4: Recursos humans 

Eix 5: Qualitat en la gestió 

A diferència de l’edició anterior, l’antic eix Qualitat, gestió i 
recursos humans es va desdoblar en dos eixos, un corresponent a 
recursos humans i l’altre, a qualitat en la gestió, per tal de 
diferenciar adequadament les estratègies de les unitats i donar 
més pes específic a aquests dos àmbits.  

La majoria de les accions compromeses estan relacionades amb la 
formació i procés d’aprenentatge, representen un 34,8% del total 
d’accions proposades pels centres i departaments. Per al cas 
concret dels centres, han suposat un 44,9% del total d’accions 
dels cinc eixos, i per als departaments, suposa un 28,1% del 
total. Cal destacar l’esforç important que els centres han dedicat a 
l’acció territorial i internacional, ja que el 29% de les accions 
compromeses corresponen a aquest eix. Els departaments, de la 
seva banda, han destinat quasi de forma equitativa les seves 
actuacions als àmbits de recerca, recursos humans i qualitat. 

Quant a les 257 accions compromeses que finalment s’han pogut 
implantar, el grau d’acompliment mitjà ha estat del 89,7%. Si 
s’analitza l’acompliment dels objectius fixats per cadascuna de les 
accions, ens trobem amb un 87,4% de mitjana d’acompliment per 
als centres (respecte al 89,6% en l’edició 2005) i un 91,9% per 
als departaments (respecte al 90,5% en l’edició 2005 dels 
contractes programa).  

El grau d’assoliment dels objectius del contracte programa per a 
cada centre i departament ha estat el següent: 

2006-07 2005-06

ETSA 80,0

ETSE 90,2 90,3

ETSEQ+DEM+DEQ 94,0 81,6

EUI+DI 94,8 93,9

EUTO 86,4 86,6

FCEE 80,0 86,1

FCEP 96,0 98,0

FCJ 71,8 95,6

FE 71,3 80,5

FLL 99,3 90,0

FMCS 93,2 91,4

FQ 92,5 92,2

Mitjana 87,4 89,6
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% assoliment acord
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2006-07 2005-06

DAFiTS 87,5 92,3

DBB 75,0 93,9

DCMB 90,5 86,5

DPPF 89,0 90,9

DDPUB 100,0 91,8

DECO 87,5 96,0

DEEEA 100,0 93,2

DEIM 90,0 92,5

DFA 80,5 84,7

DFC 100,0 96,5

DFR 96,0 81,3

DGE 98,0 96,5

DHHAG 90,3 96,5

DMC 90,0 81,5

DPED 96,5 94,0

DPSIC 100,0 91,8

DQAQO 91,0 95,2

DQFQI 98,5 100,0

UCAPP 76,0 64,8

UGEO 98,5

Mitjana 91,9 90,5

Departaments

% assoliment acord

 
 
 

2006-07 2005-06

Centres i departaments 89,7 90,2

Grau d'assoliment global

% assoliment acord

 

Continuant amb la dinàmica establerta per als contractes 
programa de la URV amb els centres i departaments, s’han 
acordat els del curs acadèmic 2007-08 amb totes les unitats. En 
aquesta edició es pretén emfatitzar el caràcter utilitari del 
contracte programa i promoure que totes les unitats se’l plantegin 
no tant com una obligació o un tràmit, sinó com una eina de 
millora contínua.  

Les línies estratègiques per a aquest període es van aprovar en el 
Consell de Govern (juliol de 2007). Estan centrades en els 
principals temes que la URV ha d’encarar en el proper període, 
com els reptes que plantegen l’adaptació dels ensenyaments de la 
URV a l’EEES, la internacionalització dels programes, la 
planificació i estructuració de la recerca, la posada en marxa 
d’accions de millora de l’organització, gestió i coordinació. 

En cada centre i departament es va obrir un període de reflexió i 
treball intern fins a finals d’octubre, quan el Vicerectorat de PDI 
va començar l’anàlisi de les propostes de contractes programa i la 
negociació (quan fou necessària), prèvia a la signatura dels 
acords. Els acords, signats durant el mesos de febrer i març, 
seran vigents durant el curs acadèmic 2007-08. 

Atesa la importància que suposa anar assolint els objectius 
plantejats pels centres de recerca i també la necessitat d’enfortir 
el procediment de planificació com a instrument de gestió i acció 
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institucional i de les unitats, l’equip de govern ha cregut 
convenient impulsar el desenvolupament dels plans estratègics 
dels centres de recerca a través d’acords anuals. 

El primer centre que implanta aquest nou instrument ha estat el 
Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta 
(CRAMC), creat per acord del Consell de Govern (desembre de 
2005). 

Durant l’any 2006, fruit d’un procés de reflexió i treball 
significatiu, el CRAMC va redactar el pla estratègic. Aquest 
document, aprovat per Consell de Govern (febrer de 2007), conté 
l’anàlisi detallada i la planificació estratègica del centre, i les línies 
generals de l’organització i de la gestió en tots els seus àmbits. 

Al juny del 2007 la representant del CRAMC i el Vicerector de 
Política Acadèmica i de la Recerca de la URV van signar l’acord 
per impulsar el desenvolupament del pla estratègic del centre. En 
aquest text, el centre es comprometia a desenvolupar 
determinades actuacions i la URV, a assignar-hi els recursos. 
Aquest contracte programa establert, de tres anys de durada, 
comporta un finançament en funció de l’assoliment dels objectius, 
que anualment són revisats per la Universitat. 

Les prioritats del contracte programa amb el CRAMC es van dividir 
en cinc eixos bàsics. 

Eix 1: Recerca 

Eix 2: Formació 

Eix 3: Transferència 

Eix 4: Organització 

Eix 5: Visibilitat del centre i difusió dels resultats 

La valoració del tancament d’aquest primer any de vida del 
contracte programa és molt positiva. A principis d’aquest any, el 
CRAMC ha presentat una memòria de tancament, que recull les 
activitats realitzades durant el 2007, d’acord amb els objectius i 
indicadors de seguiment acordats. El grau d’assoliment global dels 
objectius del contracte programa per al 2007 ha estat del 99,7%. 

Enfortir el sistema de qualitat institucional 

La URV ha continuat treballant, durant el curs 2007-08, en el 
disseny del seu sistema d’assegurament de la qualitat de la 
docència. En aquest sentit, el Consell de Govern (desembre de 
2007) va aprovar el document marc i les directrius per a 
l’assegurament de la qualitat docent. Aquest document recull la 
política i estratègia de qualitat docent de la URV, així com les 
responsabilitats dels diferents agents en els processos relacionats 
amb la docència.  

El pas següent és la definició i documentació dels processos, que 
duen a terme dos centres de la URV que actuen com a prova 
pilot: l’Escola Universitària de Turisme i Oci i la Facultat de 
Química. Des del mes de desembre de 2007 aquests dos centres, 
conjuntament amb el Gabinet Tècnic de la Gerència i el Gabinet 
Tècnic del Rectorat, treballen en la documentació dels processos 
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de docència, tant els que són transversals i, per tant, iguals per a 
tots el centres, com aquells que presenten especificitats del 
centre en particular. La definició dels processos es fa tenint en 
compte els criteris i les recomanacions del programa AUDIT de 
l’Agència Estatal d’Avaluación de la Qualitat i Acreditació 
(ANECA). El programa AUDIT té com a objectiu donar suport a les 
universitats en el disseny de sistemes de garantia interna de la 
qualitat (SGIQ) de la formació universitària, i l’objectiu de la URV 
és aconseguir la certificació del model d’assegurament de la 
qualitat de la docència a través de la participació en el programa. 

Aquest projecte respon a la necessitat de tendir progressivament 
a complir els estàndards i directrius per a l’assegurament de la 
qualitat en l’espai europeu d’educació superior de l’Associació 
Europea per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Educació 
Superior (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education, ENQA, 2005). El primer dels estàndards europeus per 
a l’assegurament intern de la qualitat en les institucions 
d’educació superior assenyala que les universitats han de disposar 
d’una política i de procediments associats per assegurar la 
qualitat i el nivell dels seus programes i titulacions. 

Durant aquest curs acadèmic ha finalitzat la implantació d’un 
sistema de gestió de la qualitat en l’àmbit de la recerca, el 
desenvolupament i la innovació (SGQ d’R+D+I) a un conjunt de 
12 grups de recerca i 3 centres d’innovació, que van aconseguir la 
certificació el passat 15 de novembre de 2007, després de cinc 
dies d’auditoria i d’un any de treball intens.  

La norma de referència amb què han estat certificats aquests 
grups i centres és la norma ISO 9001:2000. Aquesta certificació 
suposa una sèrie de millores per al desenvolupament de la 
recerca: se sistematitzen els processos, es mesuren els resultats 
del treball (a través de paràmetres objectius i també per mitjà 
d’indicadors com la mesura de la satisfacció dels clients en cas de 
transferència a empreses) i, a més, permet enfocar la nostra 
organització a allò que valoren més els grups d’interès 
(investigadors, clients, altres institucions públiques i privades, 
etc.), amb l’objectiu d’aconseguir la seva satisfacció i la millora 
continuada del sistema.   

Aquesta certificació ha culminat un procés de treball i esforç per 
part de tots els grups i centres, en què la comunicació ha estat 
clau per assolir l’èxit. S’ha creat un comitè de qualitat del sistema 
global (SGQ d’R+D+I), que estableix els objectius genèrics 
alineats amb la política científica de la URV. Cada grup o centre 
decideix els seus objectius, indicadors i plans de millora, de 
manera que cada grup n’avalua els resultats i en el futur poden 
aprendre dels resultats obtinguts en anys anteriors.  

Aquest sistema de gestió de qualitat està pensat per donar 
cabuda a qualsevol grup de recerca o centre d’innovació, sigui de 
l’àmbit que sigui, de manera que en un futur tota la recerca de la 
URV podrà ser acreditada, si ho volen els grups i/o centres. 
Aquest tractament global és innovador i pioner en l’àmbit de la 
recerca universitària. 
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Aquesta certificació ha estat atorgada per l’entitat Bureau Veritas 
Certification, i els grups acreditats als quals s’aplica aquest 
sistema de gestió de la qualitat són: 

Grups de recerca 

Grup de Bioenginyeria i Bioelectroquímica (BBG) 
Biotecnologia Enològica (BE) 
Catàlisi Heterogènia (CATHETER) 
Grup d’Investigació en Psiquiatria (GIP) 
Grup d’Investigació en Tecnologia d’Aliments (GITA) 
Grup de Tecnologia Enològica (TECNENOL) 
Interfície físico/biològica (INTERFIBIO) 
Grup de Nanobiotecnologia i Bioanàlisi (NBG) 

Nutriogenòmica (NG) 
Organometàl lics i Catàlisi Homogènia (CATALHOM) 
Química Analítica d’Enologia i dels Aliments (QAEA) 
Vitivinicultura (VTV) 

Centres d’innovació 

AMIC - Centre d’Innovació en Aplicacions 
Mediambientals i Industrials de la Catàlisi 
DINAMIC - Centre d’Innovació en Biotecnologia 

TECAT - Centre d'Innovació en Catàlisi 

 
Els grups de recerca i centres d’innovació de la URV, dins l’abast 
del sistema de gestió de la qualitat de la recerca, 
desenvolupament i innovació (SGQ d’R+D+I), tenen com a missió 
generar coneixement i transferir-lo a la societat, a través del 
desenvolupament de línies d’investigació orientades a millorar la 
seva posició competitiva en els diferents àmbits d’actuació. 

La seva missió és desenvolupar una recerca de qualitat, de 
manera que els permeti aconseguir un reconeixement i una 
visibilitat internacional d’excel lència dins de l’àmbit de la 
investigació i el seu entorn socioeconòmic. 

Els valors establerts en la política de qualitat són: 

• Orientació als grups d’interès: proporcionar formació als 
investigadors de la URV i d’altres universitats, i prestar 
serveis de qualitat superior a empreses, institucions i 
altres organismes. 

• Participació: afavorir que tot el personal docent 
investigador de la URV s’incorpori a algun grup. 

• Millora contínua: establir una cultura de qualitat total a 
l’organització dels grups de recerca. 

• Eficiència: oferir un servei eficient a tots els nostres grups 
d’interès. 

• Compromís: treballar en equip, amb responsabilitat, 
mantenint presents els principis estratègics de la política 
científica de la URV. 

• Flexibilitat: donar respostes ràpides a les oportunitats i 
demandes de l’entorn. 

• Seguretat: vetllar per la seguretat de les persones que fan 
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ús de les instal lacions de la URV. 

• Innovació: tenir visibilitat científica en continu progrés i fer 
recerca permanent de projectes en activitats necessàries 
en un futur. 

• Col laboració: afavorir el treball conjunt entre els diferents 
grups de recerca, centres d’innovació i amb altres 
universitats i institucions a escala nacional i internacional. 

Així doncs, les accions que s’inclouen en la política de qualitat de 
l’SGQ d’R+D+I potencien i faciliten el canvi adaptatiu, la millora 
continuada i la innovació de procés, per tal d’assolir el nivell de 
qualitat que determina la mateixa política científica de la URV. 

El programa de suport als processos de certificació de la qualitat 
dels grups de recerca engegat per la URV a finals del 2005 ha 
continuat durant aquest curs les activitats, per tal de disseminar 
les bones pràctiques de gestió de qualitat entre els grups de 
recerca de la Universitat. En aquest sentit, la segona fase 
d’implantació de l’SGQ d’R+D+I ha implicat la participació de 14 
nous grups de recerca. Les jornades de formació per a la 
implantació del SGQ de l’R+D+I, segons els requeriments de la 
norma ISO 9001, es va fer els dies 26 i 31 de març i 2 i 4 d’abril 
de 2008. L’objectiu d’aquesta formació va ser tant tractar temes 
generals de qualitat i normes ISO com presentar el model de 
gestió de qualitat que han d’implantar els grups, partint de les 
experiències i la tasca portada a terme pel primer contingent de 
grups de recerca ja certificats externament al novembre de 2007. 

Dins les iniciatives de l’equip de direcció per millorar la qualitat en 
l’àmbit de la gestió, la URV ha dut a terme el primer projecte 
d’avaluació institucional de la gestió realitzat a la Universitat: 
l’avaluació del sistema de gestió de la recerca. 

El projecte d’avaluació de la qualitat dels processos de gestió de 
la recerca a la URV ha vetllat per aconseguir dos objectius 
principals: 

• Posar en pràctica una metodologia d’avaluació de la gestió 
aplicable i transferible a totes les unitats de gestió de la 
URV. 

• Analitzar el funcionament, els processos i els recursos del 
sistema de gestió de la recerca. 

El procés analitza el conjunt del sistema de gestió de la recerca, 
que incorpora agents diversos: les principals unitats implicades 
directament en la gestió de la recerca —Servei de Gestió de la 
Recerca, Servei de Recursos Humans i Organització, Servei de 
Recursos Econòmics—, altres serveis centrals de suport —Oficina 
Pressupostària, Oficina de Contractació i Compres, etc—, i el 
personal d’administració dels departaments. 
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Per tal de dur a terme l’avaluació, al setembre de 2007 es va 
constituir el Comitè d’Avaluació Intern (CAI) amb 
representativitat d’investigadors de tots els àmbits de 
coneixement i personal de les estructures vinculades a la gestió 
de la recerca. La seva tasca ha consistit en l’anàlisi i avaluació del 
sistema i dels factors que el condicionen. L’avaluació ha tingut 
com a referent metodològic la Guía de evaluación de servicios del 
Consejo de Coordinación Universitaria, que és una adaptació als 
serveis universitaris del model d’avaluació proposat per 
l’European Foundation for Quality Management (EFQM). Durant el 
procés d’avaluació s’ha donat l’oportunitat de participar a tot el 
personal investigador i a tot el PAS de les principals unitats 
vinculades al sistema de gestió de la recerca, mitjançant la 
realització de grups focals, enquestes i entrevistes. El CAI ha 
finalitzat la seva tasca al mes d’abril amb la publicació de 
l’autoinforme, les conclusions del qual han estat presentades a 
Consell de Govern (abril 2008). 

El model general d’avaluació institucional aplicat fins ara a la URV  
preveu una avaluació interna seguida d’una avaluació externa, 
que porten a un informe final i posteriorment, a l’elaboració d’un 
pla de millora. Tot i això, atenent l’objectiu de millora interna amb 
el qual s’engega aquest procés d’avaluació, i tenint en compte 
que actualment no hi ha cap pla nacional o autonòmic d’avaluació 
en el qual es pugui emmarcar aquest projecte, no es portarà a 
terme la fase d’avaluació externa. Així, un cop finalitzada 
l’avaluació interna amb la publicació de l’autoinforme es 
dissenyarà i implantarà el pla de millora, que ha d’incloure un 
conjunt de propostes d’actuació prioritzades i temporitzades. 

El Servei de Biblioteca i Documentació de la URV ha elaborat 
durant aquest curs acadèmic un Pla de millora a partir de les 
conclusions de la segona avaluació institucional de la qualitat, 
portada a terme durant el curs anterior en el marc del programa 
d’avaluació transversal de la qualitat dels serveis bibliotecaris de 
les universitats catalanes, coordinat per AQU Catalunya.  
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En aquesta ocasió, l’avaluació tenia per objectiu, a banda de 
revisar el funcionament intern dels serveis bibliotecaris, analitzar 
especialment la contribució a la qualitat de l’aprenentatge i de la 
recerca, i per tant, el Pla de millora dóna resposta a aquests 
objectius. 

El document està organitzat en sis eixos d’actuació: 

Eix 1: El CRAI i l’EEES 

Eix 2: Els usuaris 

Eix 3: L’organització, la gestió i els processos de l’SBiD 

Eix 4: L’assegurament de la qualitat 

Eix 5: Els recursos d’informació i la seva difusió 

Eix 6: Les infraestructures 

 

 


