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Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aproven les línies generals i els eixos dels
nous contractes programa 2009-10
CONTRACTES PROGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE CENTRES I DEPARTAMENTS 2009-10
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Els nous contractes programa per al desenvolupament de la planificació estratègica de centres i
departaments de la URV es reformulen seguint el model de finançament per a la millora de les
universitats públiques catalanes establert pel DIUE. Es basa en indicadors, no en accions estratègiques.
Els indicadors estan definits per la Generalitat o es deriven de programes i plans estratègics de la
URV. Els indicadors són específics per a cada centre i departament.
L’assignació econòmica per a cada centre o departament continua sent el mateix percentatge del
seu pressupost pelr a curs 2008-09.
Els becaris formen part de la negociació del contracte programa i del seu finançament. No es fixa
un nombre màxim de becaris.
Es fixa una aportació econòmica variable del 30/40/50%, en funció de l’assoliment dels objectius
dels cursos 2009-10/2010-11/2011-12.
Les unitats no hauran d’elaborar memòria de tancament. S’automatitza l’obtenció de les dades per
fer el tancament: es farà mitjançant una verificació de les dades.

Objectius generals plantejats pel DIUE a les universitats per àmbits de millora
A. ÀMBIT DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
1. Millorar la capacitat investigadora
2. Incrementar la captació de fons competitius
3. Incrementar la transferència de coneixement
B. ÀMBIT DE MILLORA DE LA DOCÈNCIA
4. Millorar l’eficiència de la docència
5. Adaptar l’estructura de professorat a la demanda docent i millorar la qualitat del prefessorat
6. Millorar les competències lingüístiques
7. Millorar l’ocupabilitat dels estudiants
C. àmbit de millora de la gestió
8. Orientar la gestió de les universitats a l’assoliment de resultats mitjançant l’adopció d’instruments per
a la presa de decisions
9. Incrementar la tranparència de les universitats i impulsar la rendició de comptes a la societat
10. Desenvolupar actuacions per tal d’assolir objectius estratègics i específics de la Universitat relacionats amb la millora de la seva missió i amb l’objectiu d’incrementar-ne l’eficàcia i l’eficiència

Objectius propis de la URV
A. Àmbit del pacte de dedicació
1. Incrementar les UAA mitjanes del departament
2. Reduir el nombre de PDI amb PdD no complet
B. Àmbit dels plans estratègics de la URV
3. Implementar el PE d’Internacionalització
4. Implementar el PE de la Tercera Missió
5. Implementar el Pla de Política Lingüística
C. Àmbit de docència i qualitat
6. Assegurar la qualitat en la implantació dels graus i màsters
7. Memòria anual d’activitat
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Indicadors
1.
2.
3.

Derivats dels objectius fixats per la Generalitat i la URV.
Tots els indicadors seran avaluables i quedaran registrats (SINIA-net). Hi haurà una fitxa per a cada
indicador (definició).
Personalitzats per a cada centre i departament a partir d’una llista genèrica. S’establiran reunions
de negociació Vrpdi-unitat.

Fitxa indicador contracte programa amb centres i departaments
Unitat

Centre

Eix d’actuació

Internacionalització

Denominació

Nre estudiants internacionals de màster oficial

Descripció

Nombre d’estudiants internacionals matriculats en els màsters oficials que imparteix el centre

Interpretació

S’enten com estudiant internacional, aquell estudiant que té una nacionalitat diferent a
l’espanyola

Origen de
l’indicador

Aquest indicador respon al Pla Estratègic d’Internacionalització

Referent
temporal

Curs 2008-2009

Font

Gabinet Tècnic del Rectorat

Aplicació
d’origen

SINIA a partir de dades de l’aplicació UXXI-AC

Observacions

Valor actual: x

Fitxa indicador contracte programa amb centres i departaments
Unitat

Departament

Eix d’actuació

Recerca

Denominació

Nombre de projectes europeus d’R+D

Descripció

Nombre de projectes d’R+D en què participen investigadors/grups de recerca del departament a
través de convocatòries competitives de la Unió Europea

Interpretació

El resultat de l’indicador mostra el nombre de projectes de recerca en els que participen
investigadors (grups de recerca) del departament en el marc de programes de finançament de la
recerca convocats per la Unió Europea.

Origen de
l’indicador

Aquest indicador respon a l’objectiu plantejat pel DIUE “Millorar la capacitat investigadora”,
dins l’àmbit de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

Referent
temporal

mitjana mòbil dels tres darrers anys

Font

Servei de Gestió de la Recerca

Aplicació
d’origen

Base de dades de gestió d’R+D (GREC)

Observacions

Valor actual: y
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Calendari establiment CP09/10
• Convocatòria de becaris de col·laboració per al desenvolupament de plans estratègics de centres i
departaments (graella característiques dels becaris) .................................................... juliol 2009
• Bases per a l’establiment del nou contracte
programa aprovades pel Consell de Govern al juliol................................................... juliol 2009
• Termini presentació propostes definitives contracte programa ..............................novembre 2009
• Signatura de l’acord .................................................................................................. gener 2010
• Desenvolupament del contracte programa ..............................................curs acadèmic 2009-10

Calendari econòmic

Aprovació Pressupost 2010

Consell de Govern
Desembre 2009

Signatura dels acords CP09/10

Gener 2010

Pagament del 100% pressupost de CP09/10

Gener 2010

Aprovació Pressupost 2011

Consell de Govern
Desembre 2010

Signatura dels acords CP10/11

Gener 2010

Pagament del 100% pressupost de CP10/11 menys el %
de la part variable corresponent a l’assoliment dels objectius CP09/10

Gener 2011

Pressupost 2009:
Part variable CP08/09 (un cop fet el tancament, octubre 2009)

