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Consell Social

Funció

El Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la Universitat. 

En aquesta part de la Memòria de la URV el Consell Social vol retre comptes a la societat 
i a la comunitat universitària de tot allò que ha fet per acostar la Universitat i la societat, i 
eixamplar camins de col·laboració i enteniment.

Com a enllaç entre ambdues parts, el Consell Social vehicula a la Universitat les preocupa-
cions i les necessitats de la societat, i projecta en la societat la potencialitat de les activitats 
dutes a terme per la Universitat. 

També fa de vincle amb les institucions governamentals per informar i influir sobre les de-
cisions que afecten la Universitat. A més, busca el suport de les empreses per tirar endavant 
projectes, alhora que mostra els serveis i el coneixement que aquestes empreses poden 
aprofitar de la Universitat.

Composició

El Consell Social està format per quinze membres, nou dels quals són persones represen-
tatives de la societat catalana i els altres sis són membres del Consell de Govern de la Uni-
versitat, nomenats d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

Actuacions i activitats destacades del curs acadèmic 2016-17

 – Aquest ha estat l’any de celebració del 25è Aniversari de la URV. El Consell Social, 
a través dels seus membres, ha participat activament en els actes programats per la 
Universitat. Però, a més, ha participat proposant i realitzant activitats específiques 
per aquesta celebració com l’organització de la Jornada de Treball Universitat i 
Món Laboral: «Present, passat i futur», en la qual es van presentar dos llibres sobre 
inserció laboral elaborats per l’Observatori d’Ocupació de la URV; la I Jornada de 
Presentació dels Ajuts Pont per a projectes educatius i dels resultats de les dues 
primeres convocatòries, i la I Jornada sobre l’Impacte Social de la Recerca, entre 
d’altres.

 – S’ha assistit i participat en diversos actes de lliurament dels premis i ajuts del Con-
sell Social: premi a la Qualitat Docent, premis a treballs de recerca de batxillerat i 
treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior, premi Maria Helena Mase-
ras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de les dones i el gènere, premi 
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a l’Impacte Social de la recerca, ajuts pont per a projectes educatius, ajuts a les 
millors idees emprenedores i beques patrocinades per la Fundación Repsol i el 
Consell Social.

 – S’ha signat la primera pròrroga del Conveni de col·laboració entre la URV i la Fun-
dación Repsol per patrocinar beques a alumnes d’ensenyament secundari per es-
tudiar a la URV. Continuant la tasca iniciada en col·laboració amb Repsol, la Fun-
dación Repsol segueix copatrocinant aquestes beques juntament amb el Consell 
Social. Amb aquest conveni es va ampliar la durada de les beques patrocinades en 
permetre la renovació anual de la beca fins que l’estudiant assoleix la titulació de 
màster oficial a la URV.

 – Continua la col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la resta de consells socials de les universitats públiques catalanes, 
per la realització i el finançament de la sisena edició de l’estudi de la inserció dels 
graduats en el món laboral, del quart estudi sobre la inserció laboral dels doctors i 
del segon estudi sobre la inserció laboral dels màsters.

 – S’ha signat un nou conveni de col·laboració entre el Consell Social i la Fundació 
URV per l’encàrrec de gestió de la Càtedra Universitat URV-Empresa sobre el fo-
ment de l’emprenedoria i la creació d’empreses a la URV. Aquest conveni té una 
durada de tres anys.

 – Per donar a conèixer el Consell Social a la comunitat universitària, en particular, i 
a la societat, en general, s’ha publicat la Memòria del Consell Social de l’exercici 
2016. També ha participat en l’edició de premsa especialitzada, ha distribuït cintes 
i targetes d’identificació amb el logo de la Universitat que s’han entregat a organit-
zadors, participants i assistents a congressos, jornades i seminaris de la URV.

 – En l’àmbit solidari, el Consell ha destinat l’1% del seu pressupost a la URV Soli-
dària. La URV Solidària realitza accions de cooperació per al desenvolupament 
vinculades a la formació o a la recerca: projectes, cursos, organització d’esdeveni-
ments de sensibilització, etc. orientats a promoure i divulgar valors com la defensa 
dels drets humans, el desenvolupament sostenible i, en definitiva, a treballar per 
disminuir les diferències amb els països més desafavorits. Puntualment ofereix ajuts 
d’emergència, subvencions a projectes rellevants o altres activitats que es conside-
ren necessàries.

 – El president del Consell Social ha mantingut reunions i contactes amb el president 
del Parlament de Catalunya, amb el president del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya, el conseller i el secretari competent en matèria d’Universitats i Recerca, i 
amb els altres presidents de consells socials catalans i espanyols.

 – Participació del president, d’altres membres i del secretari executiu en la Conferen-
cia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas i les seves comis-
sions, i en les jornades anuals que organitza.

 – Assistència i participació en diferents inauguracions del curs acadèmic: del sistema 
universitari de Catalunya, de la URV i de diferents centres i campus de la Universi-
tat. Assistència a diferents actes i activitats institucionals: investidures doctor hono-
ris causa, fòrum d’ocupació universitària, Setmana de la Ciència, First Lego League, 
Mercat de Projectes Socials, Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya, actes 
de lliurament de diferents premis i reconeixements, i visites reunions als diferents 
centres de la Universitat.
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 – Participació del secretari executiu, com a delegat del rector, al Centre d’Estudis de 
l’Aviació (CESDA), en la Comissió d’Avaluació Interna del Centre, en les reunions 
de la Junta de Govern, en les Jornades de Portes Obertes i altres actes d’inauguració 
i de graduació de titulats.

Ajuts i premis del Consell Social per al curs acadèmic 2016-17

Des de fa anys el Consell Social convoca diferents ajuts i premis com a instrument per 
afavorir i fomentar diferents aspectes del món universitari, en general, i de la URV, en par-
ticular. 

Premis Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles 
formatius de grau superior

Aquests premis es destinen a recompensar l’esforç dels alumnes de centres de secundària 
per elaborar un treball de recerca fet amb rigor i qualitat. 

Com a novetat per a aquest curs acadèmic els premis s’ha convocat en les cinc modalitats 
següents:

 – Premi Maria Josepa Massanés: quatre premis per a les àrees d’arts i humanitats, i 
ciències socials i jurídiques.

 – Premi Eduard Saavedra: tres premis per a les àrees de ciències, enginyeries i arqui-
tectura.

 – Premi Rafael Battestini: dos premis per a les àrees de medicina, ciències de la salut 
i de la vida.

 – Premi Maria Helena Maseras: un premi en estudi de dones i gènere.

 – Premi Rodrigo Miralles: un premi dedicat al compromís social i la solidaritat.

Es preveu resoldre aquesta onzena convocatòria abans d’acabar el mes de juny i lliurar els 
premis a l’inici del proper curs acadèmic. 

Les darreres candidatures premiades pel Consell Social han estat: 

«Procés de creació d’una campanya publicitària», d’Eulàlia Alba Orós. Institut Tarragona. 
Tutora: Elena Soberanas Boada.

«Fonètica històrica: evolució de les vocals llatines», de Carla Alcácer Español. Institut Pons 
d’Icart, Tarragona. Tutora: Consuelo Peña Diez.

«El cosmos del caos (introducció a la teoria del caos)», de Núria Aparicio Castilla. Institut 
Comte de Rius, Tarragona. Tutor: Josep M. Aliaga Tomàs.

«Factors predictius de l’efectivitat de la immunoteràpia als àcars», de Ramon Armengol 
Naranjo. Col·legi La Salle-Reus. Tutor: Joan Culsan Alegria.

«I el gelat, com es fa?», d’Andreu de Donato Pérez. Institut Cambrils. Tutora: Pilar Pérez 
Benavente.
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«Tot un món per descobrir», d’Andrea Garcia Bermejo. Col·legi Mare de Déu del Carme, 
Tarragona. Tutor: Ramon M. Anglès Cunillera.

«From Melbourne with Love», de Míriam Guillem Morell. Institut Ramon Barbat Miracle, 
Vila-seca. Tutora: M. Àngels Poblet Antonio.

«La revolució de les cèl·lules», de Raúl Manero Diez. Institut d’Aran. Tutora: Olga Ciutat 
Remiseiro.

«La química a la cuina de casa», de Laia Rull Reverter. Institut Els Pallaresos. Tutora: Cris-
tina Arqué Alcové.

«Degradar / Inhibir. Estudi de les relacions entre els bacteris i la cafeïna», d’Anna Samarra 
Mas. Institut Joan Guinjoan, Riudoms. Tutora: M. Agustina Mendoza Mayordomo.

Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i 
gènere, del Consell Social de la URV

Per al curs acadèmic 2016-17, el premi Maria Helena Maseras ha quedat integrat en els 
premis de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior 
com una modalitat específica. En la darrera convocatòria es va premiar el treball següent:

«Les dones en un món d’homes: integració laboral, desigualtats i reptes», de Cristina 
Jiménez-Castillejo Pérez. Col·legi La Salle-Tarragona. Tutora: M. Teresa Segura Rovira.

Altres premis de recerca per a estudiants de secundària

En la mateixa línia de premis a estudiants de secundària, el Consell Social col·labora amb 
els premis que atorga el Campus de les Terres de l’Ebre als treballs de recerca de batxillerat 
i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

Premi Consell Social URV a l’Impacte Social de la Recerca

Atesa la rellevància que l’impacte social de la recerca està agafant arreu amb les implicaci-
ons de caràcter polític, científic i social que això comporta, el Consell Social ha convocat, 
per primer cop, el premi a l’Impacte Social de la Recerca. La finalitat del premi és identifi-
car i reconèixer les millors experiències en la definició, l’anàlisi i l’aportació d’evidències 
de l’impacte, o potencial impacte, social de la recerca realitzada a la URV, i avançar cap a 
una cultura que integri l’impacte social en les diferents etapes del procés científic.

El premi consta de dues modalitats i tres àmbits:

Modalitats:

 – Impacte social de la recerca ex ante (predicció de l’impacte social)

 – Impacte social de la recerca ex post (evidències de l’impacte social)
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Àmbits:

 – Ciències socials i humanitats

 – Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura

 – Ciències de la salut i de la vida

Es van rebre 41 expressions d’interès (25 ex ante i 16 ex post). Després de les sessions guia 
que es van realitzar a finals de març, es van presentar 28 propostes al premi, d’acord amb 
la distribució següent:

EX ANTE:  Ciències socials i humanitats: 11 propostes

  Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura: 7 propostes

  Ciències de la salut i de la vida: 3 propostes

EX POST:  Ciències socials i humanitats: 3 propostes

  Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura: 2 propostes

  Ciències de la salut i de la vida: 2 propostes

Es preveu resoldre la convocatòria i lliurar els premis el 7 de juliol. 

Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Aquest és el dissetè any consecutiu que es convoca aquest premi, l’objectiu del qual és 
identificar i reconèixer l’esforç del professorat de la URV per millorar la qualitat de la do-
cència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats. 

Aquest curs s’han presentat tres candidatures a la modalitat col·lectiva i tres a la modalitat 
individual, el premi s’ha atorgat als següents treballs:

Modalitat individual: «Metodologies docents per estimular l’interès per una matèria amb 
la complicitat de la societat», del professor Antoni Carreras Casanovas, de la Facultat de 
Ciències Jurídiques.

Modalitat col·lectiva: «L’excel·lència en la formació de doctors a la URV a través de la 
professionalització de la supervisió doctoral», dels professors Joan Josep Carvajal Martí, 
Maria Ercilia García Álvarez, Mar Reguero de la Poza, Maria José Rodríguez Cuesta i Mire-
ia Valverde Aparicio, de l’Escola de Postgrau i Doctorat.

Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècni-
ca del personal d’administració i serveis de la URV, del Consell Social de la URV

 

El Consell Social ha convocat aquest premi per vuitena vegada consecutiva amb la finalitat 
d’identificar i reconèixer les iniciatives conjuntes del PAS per millorar l’exercici de les fun-
cions de gestió i administració, i també les tasques de suport, assistència i assessorament, 
respecte a la gestió administrativa i tècnica i els processos necessaris per complir els objec-
tius de la Universitat, mitjançant processos, projectes i/o procediments innovadors. 
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El premi es convoca en tres modalitats:

 – Modalitat 1: projectes implantats que siguin susceptibles de ser aplicats en altres 
estructures organitzatives de la URV.

 – Modalitat 2: projectes implantats d’abast local que no són susceptibles de ser apli-
cats a altres estructures organitzatives de la URV.

 – Modalitat 3: concurs d’idees per a projectes no implantats.

Es preveu resoldre aquesta convocatòria abans d’acabar el curs acadèmic.

El curs passat es van presentar sis candidatures i el premi es va atorgar als següents treballs:

Modalitat 1:

Aquesta modalitat del premi s’atorga ex aequo a: 

«Gestió del programa Martí Franquès», d’Ana Benages Maturana, Ángels Jové Guasch i 
Jacint Llambrich Montecino, del Servei de Recursos Humans, Escola de Doctorat i Recerca 
i Servei de Recursos Informàtics i TIC.

«Implementació de les xarxes socials com a canal de comunicació de la Facultat de Turis-
me i Geografia. Com sobreviure a les xarxes socials», de Francesc Xavier Llauradó Vidilla 
i Ezequiel Cebrián Aparisi, de l’Oficina de Suport al Deganat de la Facultat de Turisme i 
Geografia.

Modalitat 2:

«Protocol de signatura de convenis de pràctiques externes», de Patrícia Olivé Conde, 
Miguel Ángel García Briongos, José Carlos Martín Bermudo i Yolanda Marquès Peña, del 
Servei de Gestió Acadèmica i de l’Oficina d’Orientació Universitària.

Ajuts a les millors idees emprenedores

Es tracta de la dotzena convocatòria dels ajuts a les millors idees emprenedores. El seu 
objectiu és complir la tercera missió de la Universitat, contribuir al desenvolupament eco-
nòmic del territori de la seva àrea d’influència, ajudar a comercialitzar els resultats de la 
recerca i fomentar la creació d’empreses per part dels estudiants, donant-los suport en la 
validació d’idees i conceptes. Està previst que la convocatòria es resolgui abans d’acabar 
el curs.

En la darrera convocatòria el Consell Social va atorgar aquest ajut als treballs:

 – «Looking4Language», d’Albert Tarragó Durán i Claudia Ballester Ibáñez.

 – «Acupuntura per a pacients afectats d’esclerosi lateral amiotròfica», d’Imma Za-
mora Muriente.

 – «MeetPros-Democratitzant l’aprenentatge», d’Oriol García Gómez, Enric Civit Ro-
vira i Maximiliano Manuel Sánchez.



8

Beques patrocinades per la Fundación Repsol i el Consell Social de la URV

Aquesta és la dotzena convocatòria d’unes beques dirigides a estudiants de secundària 
que hagin de matricular-se a la URV en el curs acadèmic 2017-18. L’objectiu és facilitar a 
les famílies amb dificultats especials l’accés dels seus fills a la URV o la permanència en 
aquesta institució. Aquestes beques pretenen estimular aquells joves que es troben en una 
situació econòmica difícil i que tenen un extraordinari rendiment acadèmic. Els patrocina-
dors consideren que les persones més ben preparades i motivades han de poder accedir a 
l’ensenyament superior, independentment de la seva situació econòmica i social.

En la convocatòria anterior es van atorgar cinc noves beques per a estudiants de grau i es 
van renovar quinze de les beques atorgades en les darreres convocatòries, dues de les quals 
es van atorgar a estudiants de màster. La dotzena convocatòria es preveu resoldre abans de 
finalitzar aquest curs acadèmic.

Ajuts pont per a projectes educatius

Juntament amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV el Consell Social ha con-
vocat per quart any consecutiu els ajuts pont per a projectes educatius. La seva finalitat 
és visibilitzar, ordenar i universalitzar la transferència de coneixement entre la comunitat 
universitària i la resta del sistema educatiu a partir de projectes d’innovació conjunts. Són 
objectius d’aquesta convocatòria:

 – Promoure la col·laboració entre els docents de la URV i els docents de l’ensenya-
ment infantil, primari i secundari.

 – Impulsar projectes educatius que contribueixen a la millora de l’ensenyament.

 – Difondre els projectes i les bones pràctiques entre la comunitat educativa.

A la tercera convocatòria es van guardonar 10 dels 17 projectes presentats. En aquesta 
quarta convocatòria s’han presentat 21 projectes dels quals el jurat seleccionarà un màxim 
de 10. Es preveu resoldre aquesta convocatòria abans de finalitzar el curs acadèmic.

Van ser projectes guanyadors de la tercera convocatòria:

«L’artista va a l’Escola». Centre: INS Antoni de Martí i Franquès, Tarragona. Coordinador: 
Thais Salvat Rull. 

«Beceroles sonores a la URV». Centre: Llar d’Infants Mare Natura, Tortosa. Coordinador: 
Maite Pinyol Curto. 

«COPROES (Cooperativa Productiva Escolar)». Centre: ESC Les Eres, Rasquera. Coordina-
dor: Sandra López Faura .

«Educació viva: un pas cap al treball per ambients». Centre: ESC Doctor Ferran, Corbera 
d’Ebre. Coordinador: Alonso Alvarez Chaves. 

«Espais de creació: innovació, formació, recerca i millora docent en història de l’art (Ars 
Memoriae)». Centre: INS Jaume I, Salou. Coordinador: Esther Lozano López. 

«Espais intel·ligents d’aprenentatge». Centre: ESC La Portalada, Altafulla. Coordinador: 
Cristina González Pagán. 



9

«“Euritage didàctic”. Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats catedralícies com a 
memòria viva». Centre: ESC Pau Delclòs, Tarragona. Coordinador: Coloma Bartra Cunille-
ra. 

«La formació dual en competència digital docent: una estratègia de col·laboració interins-
titucional». Centre: ESC L’Arrabassada, Tarragona. Coordinador: Sònia Sabidó Serra. 

«LABMIRACLE». Centre: ESC El Miracle, Tarragona. Coordinador: Araceli Luque Gómez. 

«“quimiBD” una base dades d’experiències químiques: implantació i millora». Centre: 
INS Baix Camp, Reus. Coordinador: Dolors Calabuig Abelló.

Altres ajuts

El Pla Estratègic del Consell Social ha permès impulsar nous projectes i seguir participant 
en d’altres ja iniciats en cursos anteriors: 

 – Primera convocatòria dels ajuts a Futurs Investigadors de la URV, en coparticipació 
amb l’Escola de Postgrau i Doctorat. L’objectiu dels ajuts és el d’estimular a fer una 
tesi doctoral els estudiants de màster de la URV motivats per la recerca i amb un 
bon expedient acadèmic de màster.

 – Participació en el Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martí-
nez Carretero, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Aquest centre neix 
amb la intenció d’esdevenir un dels epicentres en el territori pel que fa a l’adqui-
sició de competències relacionades amb el benestar i la seguretat de les persones. 
Aspira a convertir‐se en un centre de referència per a la innovació i el desenvolu-
pament de la metodologia d’aprenentatge basat en la simulació en l’àmbit de la 
salut: SMBE (simulated‐based medical education). Es proposa innovar i aplicar nous 
instruments formatius i d’avaluació per al desenvolupament de les competències 
del conjunt d’agents i professionals que intervenen en la seguretat i el benestar de 
la població. El Consell Social fa una aportació per al desenvolupament de l’activitat 
i l’oferta formativa.

 – El Consell Social participa en la convocatòria anual d’ajuts per a la valorització 
del coneixement, obert al personal docent i investigador de la URV adscrit a grups 
de recerca interns, i que té per objectiu possibilitar accions singulars, específiques 
i concretes que permetin afavorir la valorització, comercialització i transmissió de 
coneixements i tecnologies URV. La convocatòria 2016 ha atorgat quatre d’aquests 
ajuts: 

•	 «L’execució civil privada: realització per persona o entitat especialitzada»

•	 «SMART WEARABLE PATCH: A breakthrough tool for monitoring dehydration»

•	 «PrediTASK: Gestió intel·ligent de tasques de manteniment en entorns indus-
trials»

•	 «GPU Accellerated Artificial Intelligence for Quantitative Micrograph Analy-
sis»

 – Fa quatre cursos acadèmics es va implantar un nou programa de col·laboració ci-
entífica amb secundària, el programa Nexes, que pretén donar a conèixer la marca 
URV, la seva qualitat científica i docent, i convertir-se en referent per a professors i 
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tutors de secundària, famílies, futurs estudiants i, en especial, per als alumnes més 
brillants (captació de talent). Aquest programa pretén englobar, articular, potenciar 
i donar suport econòmicament i organitzativa a un seguit d’activitats que permetin 
crear una xarxa de col·laboració entre l’ensenyament secundari de la demarcació i 
la URV, per tal de generar, difondre, compatir coneixement i nodrir-se’n. Del con-
tingut d’aquest programa, cofinançat pel Consell Social, en destaquen les activitats 
de: 

•	 Fem Recerca!: Utilitza les instal·lacions universitàries per mostrar a l’estudi-
antat i al professorat de secundària la recerca que es fa in situ, en el mateix 
context dels mateixos laboratoris on es desenvolupa. El 2016 es van proposar 
29 tallers i es van realitzar 94 activitats; van passar per laboratoris i aularis de 
la URV gairebé 1.410 alumnes.

•	 Conferències científiques a centres de secundària: oferta de conferències di-
vulgatives sobre àrees d’expertesa del professorat universitari, que poden ser 
d’interès per al professorat i estudiantat de secundària. 160 conferències rea-
litzades.

•	 EstiURV: ofereix als estudiants que han finalitzar els seus estudis d’ESO i que 
començaran el batxillerat un curs monogràfic en algun àmbit de coneixement 
que pot ajudar-los a descobrir la seva vocació acadèmica i oferir-los idees per 
a futurs treballs de recerca. El passat curs es van realitzar set propostes en di-
ferents àmbits.

•	 Aprofundiments: ofereix formació especialitzada i actualitzacions al professo-
rat d’ensenyament secundari. Permet crear relacions acadèmiques i científi-
ques i xarxes de contactes entre el professorat universitari i el de secundària. 9 
activitats realitzades en el darrer curs.

 – La quarta edició del Mercat de Projectes Socials s’ha fet al Campus Terres de l’Ebre, 
el 4 de maig i ha comptat amb la participació de 14 entitats que han presentat 51 
propostes de projectes socials. Hi hagut més d’una vuitantena d’inscrits, majoritàri-
ament professors i estudiants de la URV, però també persones de fora de l’àmbit uni-
versitari. L’objectiu del mercat és que estudiants i professors de la universitat puguin 
desenvolupar aquests projectes com a treballs de fi de grau (TFG), treballs de fi de 
màster (TFM) o, fins i tot, implementar-los dins d’algunes assignatures durant el pro-
per curs acadèmic en el marc del programa Aprenentatge i Servei. Dels tres mercats 
anteriors, celebrats a Reus i Tarragona, n’han sortit 62 treballs de final de grau i final 
de màster, corresponents a 49 projectes diferents en 22 titulacions acadèmiques i 
en col·laboració amb 38 entitats socials de Reus i Tarragona. Ara caldrà veure quins 
dels projectes presentats a Tortosa també s’acaben desenvolupant.

Altres ajuts que ha atorgat el Consell Social durant aquest curs acadèmic: ajut a la URV 
Solidària, a la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Em-
preses, al projecte DEMOLA-CATSUD, a la Lliga de Debat Universitari, etc.
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Membres del Consell Social

Representants dels interessos socials

Parlament de Catalunya   Jacint Andreu Marquès 

 Joaquim Via Rovira 

Govern de la Generalitat de Catalunya Joan Pedrerol Gallego (president)

Carles Ferrer Rovira 

Robert Vendrell Aubach 

Ens locals      Josep Poblet Tous

Organitzacions sindicals   Joan Llort Vallés 

      (des del 13 d’octubre de 2016)

Jordi Salvador Duch     (fins al 13 d’octubre de 2016)

Organitzacions empresarials   Josep Antoni Belmonte Marín

      

Antics alumnes    Joan Enric Carreres Blanch (vicepresident)

Representants del Consell de Govern

Membres nats

Rector     Josep Anton Ferré Vidal 

Secretari general   Esteve Bosch Capdevila 

Gerent     Manuel Molina Clavero

Personal Docent i Investigador  Montserrat Giralt Batista 

Personal d’Administració i Serveis  Joel Fernández García    
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Alumnes     Patricia Sofía Guzmán Valdés

      (des del 22 de desembre de 2016)

Miguel Corazón de Jesús Domènech    (fins al 22 de desembre de 
2016)

Secretari executiu     Jordi Gavaldà Casado

Òrgans del Consell Social

Presidència

El president del Consell Social, nomenat per acord del Govern de la Gene ralitat d’entre els 
membres del Consell Social representatius de la societat catalana, té un mandat de quatre 
anys i és renovable per un únic període de la mateixa durada.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, el 20 de gener de 2015, va acordar el nomena-
ment del Sr. Joan Pedrerol Gallego com a president del Consell Social de la URV, i el 28 de 
gener de 2015 va prendre possessió del càrrec.

El president convoca i presideix les sessions del Ple i de la Comissió Econòmica, i exerceix 
les altres funcions pròpies de la presidència d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que li 
són encomanades per la Llei d’universitats de Catalunya, pel Reglament d’organització i 
funcionament del Consell Social i per la resta de normativa vigent.

El president va nomenar el Sr. Joan Enric Carreres Blanch vicepresident del Consell Social, 
que substitueix el president en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa 
legal.

Secretaria

La Secretaria és l’estructura administrativa bàsica de suport al Consell Social, i el seu cap 
és el secretari executiu del Consell Social, que és nomenat i separat pel president i cessa 
en el càrrec quan cessa el president. En el cas que el secretari executiu no sigui membre 
del Consell Social, assisteix amb veu i sense vot a les sessions del Ple, de les comissions i 
d’altres reunions.

El 28 de gener de 2015 el president va ratificar el nomenament el Dr. Jordi Gavaldà com a 
secretari executiu del Consell Social, càrrec que exerceix actualment.
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Ple

El Consell Social pot funcionar en Ple o en comissions i està integrat per tots els membres. 
A més, el president pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, persones 
expertes i membres de la comunitat universitària, d’acord amb la naturalesa dels assumptes 
que s’hi han de tractar. 

Els acords es prenen per assentiment o per majoria simple dels membres assistents a la 
reunió, llevat dels casos en què el Reglament estableixi una majoria més qualificada. El vot 
és indelegable i en cas d’empat, el vot del president és diriment. Els acords són executius 
a partir del moment que s’adopten, exhaureixen la via administrativa i són impugnables 
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Durant aquest darrer curs acadèmic, el Ple s’ha reunit en sessió ordinària el 2 de novembre, 
el 22 de desembre, el 13 de març, el 27 d’abril i l’11 de juliol.

Comissions

La Llei d’universitats de Catalunya preveu la constitució d’una Comissió Econòmica amb 
la composició i les funcions que determini el Reglament. Aquesta Comissió es va consti-
tuir el 27 d’octubre de 2004 i està formada per tots els membres del Consell. La Comissió 
Econòmica es reuneix just abans de cada reunió del Ple, i és presidida pel president del 
Consell Social.

Sessions de la Comissió Econòmica: 21 de setembre, 2 de novembre, 22 de desembre, 13 
de març, 27 d’abril i 11 de juliol.

El Reglament també preveu que el Ple pot constituir altres comissions específiques que 
consideri convenients per al correcte desenvolupament de les seves funcions. En aquest 
sentit el Ple va constituir, el 31 d’octubre de 2007, la Comissió de Creació d’Empreses 
d’Origen Universitari, amb les funcions d’estudi i elaboració de l’informe previ al qual es 
refereix la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de 
modificació de la Llei orgànica d’universitats i l’aprovació de la participació o desvincu-
lació de la URV en aquestes entitats. Les seves funcions es van adaptar el 15 de novembre 
de 2012 al Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la URV de 10 de juliol de 2012. 
Aquesta Comissió es va reunir el 19 d’octubre, el 21 de febrer, el 20 d’abril i el 3 de juliol.

Les comissions han de donar compte al Ple del Consell Social dels acords adoptats i del 
grau de compliment de les tasques encomanades.
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Acords

Comissió Econòmica - Sessió extraordinària 4/2016, de 21 de setembre 

 – Resoldre el recurs de reposició presentat a l’acord de la Comissió Econòmica de 25 
de juliol de 2016 sobre la modificació de les places de personal d’administració i 
serveis, d’acord amb la proposta que s’annexa a l’acta de la reunió, i notificar-ho a 
la recurrent.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 02/17 de prestació del servei de 
manteniment preventiu i correctiu d’obra civil dels edificis de la URV, i autoritzar el 
rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació SE 04/17, acord marc per a la prestació del 
servei de gestió i assistència en viatge, i autoritzar el rector a adoptar els acords 
pertinents.

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – Sessió ordinària 4/2016, de 19 
d’octubre 

 – Donar conformitat a la creació de l’empresa WELLTECH TMS, SL com a empresa 
derivada de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els 
termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de 
Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2016, condicionada 
a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del 
projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació per part del Consell de 
Govern de la URV de 27 d’octubre de 2016.   

 – Donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de 
la URV de l’empresa Proteus Diagnostics SL, empresa derivada de la URV, en els 
termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de 
Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2016, condicionada 
a l’acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la 
posterior aprovació per part del Consell de Govern de la URV de 27 d’octubre de 
2016.

 – Donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de 
la URV de l’empresa W3IS2 SL –Internet Solutions & Information Systems, SL–, 
empresa derivada de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la 
directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV 
el 14 d’octubre de 2016, condicionada a l’acord de conformitat de la Comissió de 
Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació per part del Consell de 
Govern de la URV de 27 d’octubre de 2016.

 – Donar conformitat a la concessió del reconeixement d’Incubalia com a empresa 
emergent de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora 
del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 
d’octubre de 2016, condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i 
Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació 
i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 27 
d’octubre de 2016.
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Comissió Econòmica - Sessió ordinària 5/2016, de 2 de novembre 

 – Establir en 300.000 euros (IVA exclòs) l’import a partir del qual el rector requereix 
l’acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l’article 
232 de l’Estatut de la URV. No obstant això, cal l’acord de la Comissió Econòmica 
del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i/o disposar de béns 
mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o par-
ticipacions socials, i, segon, en general, per a qualsevol operació societària en què 
la URV participi.

 – Establir l’acord de conformitat de la participació accionarial de la URV en l’empre-
sa derivada WELLTECH TMS SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 
27 d’octubre de 2016, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

 – Establir l’acord de conformitat de la transmissió de les participacions de la URV en 
l’empresa PROTEUS DIGANOSTICS SL, arran de la seva dissolució, a proposta del 
Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016, i autoritzar  el rector a realitzar els 
tràmits pertinents per dur-ho a terme.

 – Establir l’acord de conformitat de la transmissió de les participacions de la URV en 
l’empresa W3IS2 SL – Internet Solutions & Information Systems, SL–, arran de la 
seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016, i auto-
ritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

 – Aprovar la proposta de preu del títol propi gestionat per la Fundació URV: Diploma 
de Postgrau en Auditoria Interna en Entitats de Crèdit per al curs 2016-17, d’acord 
amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016.

 – Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis, i les 
modificacions corresponents als errors materials detectats, d’acord amb la proposta 
presentada per la Comissió de Recursos Humans de 10 d’octubre de 2016 i sempre 
que no comportin un increment global de la despesa.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016, l’assignació 
dels complements addicionals autonòmics per mèrits de gestió al personal docent 
i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona al certificat emès 
per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya el 5 d’octubre 
de 2016.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016, l’assignació 
dels complements addicionals autonòmics per mèrits de docència al personal do-
cent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en els certifi-
cats emesos per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya el 
5 d’octubre de 2016.

 – Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2016 de la URV per a majors / menors 
ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el docu-
ment dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Aprovar la desafectació de material d’impressió per, posteriorment, destinar-lo a la 
venda, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 27 d’octubre 
de 2016.

 – Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Con-
sell de Govern de 27 d’octubre de 2016.
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 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 23/16  de prestació del servei de 
manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents als laboratoris de 
recerca dels departaments de la URV (LOT 1) i al Centre for Omic Sciences de la 
URV (LOT 2), i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 36/16 del Pla de Manteniment 
(preventiu + correctiu) i de calibratge de l’equip espectròmetre de masses MALDI-
TOF BRUKER Model Ultraflextreme existent al Centre for Omic Sciences de la URV, 
i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 01/17 de servei d’assessorament 
i atenció psicològica per als estudiants de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els 
acords pertinents.

Ple – Sessió ordinària 4/2016, de 2 de novembre

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016, l’acord de 
dissolució del Consorci Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i Medi 
Ambient.

 – Aprovar la modificació del Màster en Formació del Professorat d’Educació Secun-
dària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, 
Especialitat de Llengua i Literatura Catalana/Castellana, d’acord amb la proposta 
presentada pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016.

 – Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre, les pro-
postes de verificació següents:

•	 Grau en Enginyeria Biomèdica

•	 Grau en Enginyeria de Bioprocessos i Aliments

•	 Grau en Tècnic de Bioprocessos (*)

•	 Grau en Màrqueting

•	 MU en Iniciació a la Recerca (denominació provisional)

•	 MU en Innovació en la Intervenció Social i Educativa

•	 MU en Genètica, Física i Química Forense

•	 Doctorat en Ciutat, Territori i Sostenibilitat

•	 Doctorat en Treball Social

•	 (*) Queda condicionada la programació a les conclusions formulades per un 
grup de treball específic de l’àmbit tècnic i a assolir el consens corresponent 
per a la seva programació en una propera sessió de la Junta del CIC.

 – Aprovar la convocatòria 2017 del premi a l’Impacte Social de la Recerca, del Con-
sell Social de la URV.

 – Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Social de la URV i la Fundació 
URV per l’encàrrec de gestió de la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Em-
prenedoria i la Creació d’Empreses a la URV.
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 – Aprovar una aportació de 30.000 € destinada a finançar les activitats de la Càtedra 
URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses. Aquesta 
aportació correspon a la primera anualitat del conveni i finançarà les activitats de 
l’exercici 2017.

Comissió Econòmica - Sessió ordinària 6/2016, de 22 de desembre 

 – Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis d’acord 
amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 14 de desem-
bre de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 – Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressu-
post 2017 del Consell Social.

 – Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2017, d’acord amb 
el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i in-
vestigador de la URV, any 2016, inclosa com a documentació annexa del projecte 
de pressupost 2017 de la URV.

 – Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la 
URV, any 2016, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 
de desembre de 2016 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pres-
supost 2017 de la URV.

 – Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2017 
de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprova-
ció, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

 – Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2016 de la URV per a majors / menors 
ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el docu-
ment dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l’exercici 2017, en els termes propo-
sats pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2016.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, l’assignació 
del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i 
investigador contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a l’es-
crit de 14 de novembre de 2016 tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, l’assignació 
del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i 
investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el 
llistat presentat.

 – Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2016, 
d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Aprovar la proposta de preu del títol propi gestionat per la Fundació URV: Diploma 
de Postgrau en Gestió Pública de la Seguretat Local per al curs 2016-17, d’acord 
amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2016.
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Ple – Sessió ordinària 5/2016, de 22 de desembre

 – Aprovar el projecte de Pressupost 2017 del Consell Social.

 – Aprovar el Pressupost 2017 de la URV i la documentació que s’hi annexa, a pro-
posta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, condicionat a la posterior 
aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de 
Capítol I. 

 – Informar favorablement de la modificació del I Conveni col·lectiu del personal do-
cent i investigador laboral de les universitats públiques catalanes, d’acord amb la 
proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2016.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, l’acord de 
dissolució de la Societat Promotora del Parc Tecnològic de Tarragona, condicionada 
a la recepció del document de dissolució emès pel secretari de la societat.

 – Aprovar la participació de la URV en l’associació Conferència de Deganes i Degans 
de Dret d’Espanya, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desem-
bre de 2016.

 – Aprovar la convocatòria 2017 dels Premis Consell Social de la URV a la Qualitat 
Docent.

 – Aprovar la convocatòria 2017 dels Premis Consell Social de la URV a treballs de 
recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

 – Aprovar la convocatòria 2017 dels ajuts pont per a projectes educatius.

 – Aprovar la convocatòria del curs 2016-17 dels ajuts del Consell Social a les millors 
idees emprenedores.

 – Aprovar la convocatòria del curs 2017-18 de les beques patrocinades per la Funda-
ción Repsol i el Consell Social de la URV, condicionada a la signatura de la pròrroga 
del Conveni amb la Fundación Repsol.

 – Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 
2016, la tramitació a la SEDE electrònica del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Deporte dels estudis següents per dur-ne a terme la verificació, un cop incorporades 
les esmenes requerides per la Universitat:

•	 Grau en Història

•	 Grau en Patrimoni Artístic i Arqueològic

•	 MU en Gestió de les Destinacions Turístiques

•	 MU en Investigació i Innovació en Humanitats i Ciències Socials

•	 MU en Investigació en Ciències i Enginyeries

 – Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 
2016, la renúncia al càrrec de patró de la Fundació IMFE Mas Carandell.
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Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – Sessió ordinària 1/2017, de 21 de 
febrer 

 – Donar conformitat al cessament, la liquidació i la posterior dissolució de l’empresa 
Confidence Data SL, empresa derivada de la URV, en els termes que indica l’infor-
me presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació 
de la Fundació URV el 10 de febrer de 2017, condicionada a l’acord de conformitat 
de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació per 
part del Consell de Govern de la URV de 23 de febrer de 2017.

Comissió Econòmica - Sessió ordinària 1/2017, de 13 de març 

 – Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l’empresa 
Confidence Data SL, arran de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern 
de 23 de febrer de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per 
dur-ho a terme.

 – Aprovar la proposta de preus a aplicar a l’oferta formativa gestionada per la Fun-
dació URV per al curs acadèmic 2017-18, d’acord amb la proposta presentada pel 
Consell de Govern de 23 de febrer de 2017 i la vicerectora de Política Acadèmica 
i de la Qualitat.

 – Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de fe-
brer de 2017, els preus a aplicar als estudiants estrangers no residents, que no són 
nacionals d’estats membres de la Unió Europea, ni de països amb conveni de reci-
procitat.

 – Aprovar la cinquena modificació del Pressupost 2016 de la URV per a majors / 
menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el 
document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord 
amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2017, sempre 
que no comporti un increment global de la despesa.

 – Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis d’acord 
amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 13 de febrer 
de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

 – Aprovar la desafectació de material d’impressió per posteriorment destinar-lo a la 
venda, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 
2017.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 08/17, de manteniment del pro-
gramari de contractació (PLYCA) adquirit per la URV, i autoritzar el rector a adoptar 
els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 13/17, de subministrament i dis-
tribució de les carpetes per als estudiants de la Universitat Rovira i Virgili pels cursos 
2017/2018 i 2018/2019, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar la cessió d’ús gratuïta prevista en el conveni de col·laboració entre la Uni-
versitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili per la cessió d’un difractòmetre.
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Ple - Sessió ordinària 1/2017, de 13 de març 

 – Aprovar la participació del Consell Social en el projecte DEMOLA-CATSUD amb 
una aportació de 7.000 euros per a l’exercici 2017.

 – Aprovar la participació del Consell Social en el projecte de Centre de Formació 
i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero (CFIS) de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut, amb una aportació de 30.000 euros destinada al 
desenvolupament de l’activitat i l’oferta formativa. Aquesta aportació es realitza per 
a l’exercici 2017 i es transferirà a la partida pressupostària 0300071-2121-4899 de 
la URV.

El pressupost de les accions finançades pel Consell Social es detalla en el projecte presen-
tat. Un cop realitzades aquestes accions, i abans del 31 de març de 2018, el CFIS haurà 
de justificar la dotació rebuda del Consell Social presentant una memòria de les activitats 
i de les despeses realitzades a càrrec d’aquesta aportació. La part no justificada s’haurà de 
retornar al Consell Social. A més, la direcció del CFIS retrà comptes de manera periòdica 
al president del Consell Social.

 – Aprovar una dotació de fins a 10.000 euros per a la convocatòria 2017 del projecte 
R2B de valorització del coneixement.

 – Aprovar la convocatòria 2017 del Premi Xavier López Vilar a la Qualitat i Millora 
Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del Personal d’Administració i Ser-
veis de la URV.

 – Aprovar el finançament dels tres premis generals URV de la convocatòria 2017 dels 
premis del Campus Terres de l’Ebre de la URV als treballs de recerca de batxillerat i 
treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – Sessió ordinària 2/2017, de 20 
d’abril 

 – Donar conformitat a la creació de l’empresa LitiGest Consultores SL com a empresa 
derivada de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els 
termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència 
de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 10 d’abril de 2017, condicionada 
a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del 
projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació per part del Consell de 
Govern de la URV de 27 d’abril de 2017.

 – Donar conformitat a la creació de l’empresa Kamleon SL com a empresa derivada 
de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que 
indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia 
i Innovació de la Fundació URV el 10 d’abril de 2017, condicionat a l’acord de la 
Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte em-
presarial i a la posterior ratificació i aprovació per part del Consell de Govern de la 
URV de 27 d’abril de 2017.

 – Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’amplia-
ció de capital presentada per l’empresa derivada de la URV Integrated Microsystems 
for Quality of Life, SL (iMicroQ), acceptant la dilució de la participació de la URV 
en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat 
per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Funda-
ció URV l’11 d’abril de 2017, condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de 
la URV de 27 d’abril de 2017. 
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Comissió Econòmica - Sessió ordinària 2/2017, de 27 d’abril 

 – Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost del 
Consell Social de l’exercici 2016.

 – Aprovar la sisena modificació del Pressupost 2016 de la URV per a majors / menors 
ingressos, i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el 
document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de 
l’exercici 2016 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern de 27 d’abril de 2017.

 – Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2016 de la Fundació URV, d’acord 
amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 20 d’abril de 2017.

 – Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressu-
post 2017 del Consell Social: per incorporació de romanent.

 – Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressu-
post 2017 de la URV (incorporació del romanent), i sobre els preus de prestacions 
de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del 
Consell Social.

 – Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’empresa derivada de 
la URV LitiGest Consultores SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 
27 d’abril de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

 – Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’empresa derivada de 
la URV Kamleon SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d’abril 
de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

 – Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’amplia-
ció de capital presentada per l’empresa derivada de la URV Integrated Microsystems 
for Quality of Life, SL (iMicroQ), d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 
27 d’abril de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

 – Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord 
amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’abril de 2017, sempre 
que no comporti un increment global de la despesa.

 – Autoritzar la transformació de places de titular d’escola universitària en places de 
titular d’universitat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 
27 d’abril de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 – Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis d’acord 
amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 20 d’abril de 
2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 11/17, de  contractació de l’as-
segurança d’accidents per als estudiants de la URV, de l’assegurança en viatge amb 
cobertura d’accidents per als estudiants, PDI i PAS de la URV amb programes de 
mobilitat internacional i de l’assegurança dels estudiants del Màster Erasmus Mun-
dus en Innovació en Enoturisme (Wintour), i autoritzar el rector a adoptar els acords 
pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació SU 15/17, de subministrament d’un sistema 
complet de radiofreqüència (consola, sonda, mostrejador automàtic i accessoris) 
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per  integrar-lo a l’imant Oxford AS 400 disponible al Servei de Recursos Científics 
i Tècnics de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 01/18, de servei de neteja dels 
edificis, les dependències i els espais exteriors de la URV, i autoritzar el rector a 
adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 19/17, de servei de manteniment 
dels aparells de ressonància magnètica Nuclear Bruker Avance III 500 (500 MHz) 
i Bruker Avance III 600 (600 MHz) del Servei de Recursos Científics i Tècnics al 
Centre de Ciències Òmiques (Center of Omic Sciences COS), i autoritzar el rector 
a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar la proposta de preus a aplicar a dos nous títols propis de postgrau de l’oferta 
formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2017-18, d’acord 
amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’abril de 2017.

Ple - Sessió ordinària 2/2017, de 27 d’abril 

 – Aprovar la liquidació del Pressupost 2016 del Consell Social de la URV.

 – Aprovar els comptes anuals de l’exercici 2016 de la URV, d’acord amb la proposta 
presentada pel Consell de Govern del 27 d’abril del 2017.

 – Aprovar la primera modificació del Pressupost 2017 de la URV i els preus per pres-
tació de serveis i entrega de béns.

 – Aprovar la primera modificació del Pressupost 2017 del Consell Social per incor-
poració de romanent.

 – Aprovar una dotació econòmica de fins a 10.028 ‐ per als ajuts a futurs investiga-
dors de la URV, per al curs 2017-18.

 – Aprovar per a l’any 2017 una aportació de fins a 10.000 ‐ destinada a finançar les 
activitats del projecte Nexes.

 – Aprovar una aportació de fins a 1.500 ‐ destinada a finançar el IV Mercat de Pro-
jectes Socials.

 – Aprovar la participació de la URV al Bio-Based Industries Consortium, en els termes 
aprovats pel Consell de Govern del 27 d’abril de 2017.

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – Sessió ordinària 3/2017, de 3 de 
juliol 

 – Donar conformitat a la creació de l’empresa CREATSENS SL com a spin-off de la 
URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que in-
dica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia 
i Innovació de la Fundació URV el 29 de juny de 2017, i condicionada a l’acord 
de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte 
empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV 
de 10 de juliol de 2017.

 – Donar conformitat a la renúncia per part de la URV al dret d’adquisició preferent de 
participacions de l’empresa CREATSENS SL, spin off de la URV, en els termes que 
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indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia 
i Innovació de la Fundació URV el 29 de juny de 2017 i condicionada a l’aprovació 
del Consell de Govern de la URV de 10 de juliol de 2017.

 – Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa PROKEY DRINKS, 
SL com a Start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la di-
rectora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV 
el 26 de juny de 2017, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica 
i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació 
i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV de 10 de juliol de 
2017.

 – Donar conformitat al cessament, liquidació i posterior dissolució de l’empresa JOB 
IN SMART PERSONNAL SELECTION SL, spin off de la URV, en els termes que in-
dica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia 
i Innovació de la Fundació URV el 30 de juny de 2017 i condicionada a l’acord 
de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior 
aprovació pel Consell de Govern de la URV de 10 de juliol de 2017.

Comissió Econòmica – Sessió ordinària 3/2017, d’11 de juliol

 – Ratificar els acords presos en sessions anteriors en relació amb el Decret de preus 
i que es resumeixen en el document presentat per la Gerència de la URV. Aquests 
acords es mantindran vigents sempre que un nou decret no estableixi canvis en els 
diferents conceptes o la URV proposi modificacions en aquells aspectes en que el 
Consell Social té competències.

 – Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’spin off CREATSENS 
SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, i auto-
ritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

 – Donar conformitat, per aquesta ocasió, a la renuncia per part de la URV al dret 
d’adquisició preferent de participacions de l’empresa CREATSENS SL, spin off de 
la URV, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, i 
autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

 – Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV a l’empresa JOB 
IN SMART PERSONNAL SELECTION SL arran de la seva dissolució i d’acord amb 
la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2017; i autoritzar el rector a 
realitzar els tràmits pertinents.

 – Aprovar la segona modificació del Pressupost 2017 de la URV per majors/me-
nors ingressos, i els preus d’inscripció i matrícula a congressos, seminaris i cursos, 
d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Autoritzar la transformació de places de Titular d’Escola Universitària en places de 
Titular d’Universitat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 
10 de juliol de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 – Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord 
amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, sempre 
que no comporti un increment global de la despesa.
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 – Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis d’acord 
amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 3 de juliol de 
2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

 – Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Con-
sell de Govern de 10 de juliol de 2017.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 17/17 “Prestació del servei del 
servei pregunt@ i del servei del Centre d’Atenció als Usuaris (CAU) a la URV”, i 
autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 29/17 “Servei de manteniment 
del programari de gestió econòmica (SICAP)”, i autoritzar el rector a adoptar els 
acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 37/17 “Servei de manteniment 
del programari openSAT adquirit per la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els 
acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 03/18 “Prestació del servei d’un 
veterinari assessor en salut i benestar animal pels estabularis de la Facultat de Me-
dicina i Ciències de la Salut i de la Facultat de Química”, i autoritzar el rector a 
adoptar els acords pertinents.

Ple – Sessió ordinària 3/2017, d’11 de juliol 

 – Aprovar la Memòria d’activitats i econòmica 2016 del Consell Social de la Univer-
sitat Rovira i Virgili

 – Aprovar un ajut per un import de 239,70‐ a l’equip participant en la lliga de debat 
de la Xarxa Vives, perquè els siguin reemborsades les despeses de la compra de dos 
vestits nous.

 – Aprovar la participació de la URV a l’associació SICELE, en els termes aprovats en 
el Consell de Govern del 10 de juliol de 2017.

 – Aprovar la participació de la URV en el Patronat de la Fundació PuntCAT, en els 
termes aprovat pel Consell de Govern del 10 de juliol de 2017.

 – Aprovar la desvinculació de l’Institute of International Education

Assistència i participació en altres òrgans

Interns

 – Claustre Universitari: És el màxim òrgan de representació de la comunitat univer-
sitària. Està constituït pel rector, que el convoca; el secretari general, el gerent i un 
màxim de dos-cents membres més. Els membres del Consell Social poden assistir a 
les seves sessions, amb veu i sense vot. Durant el darrer curs acadèmic s’ha reunit 
el 23 de novembre de 2016 i l’1 de juny de 2017.
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 – Consell de Govern: És l’òrgan de govern de la Universitat. L’Estatut de la URV esta-
bleix que formen part del Consell de Govern tres membres del Consell Social que 
no pertanyin a la comunitat universitària. Els representants del Consell Social al 
Consell de Govern són el Sr. Joan Pedrerol, el Sr. Joaquim Via i el Sr. Robert Vendrell. 
El Consell de Govern es va reunir en sessió ordinària el 27 d’octubre i el 22 de de-
sembre de 2016, i el 23 de febrer, 27 d’abril i 10 de juliol de 2017. 

 – Comissió de Política Acadèmica: És una comissió delegada del Consell de Govern. 
Li competeix aprovar el nombre d’estudiants d’entrada als ensenyaments; aprovar 
modificacions en els convenis amb centres adscrits, sempre que no tinguin efectes 
econòmics; aprovar modificacions en els plans d’estudis, sempre que no tinguin 
efectes econòmics; aprovar l’ordenació acadèmica dels títols propis de postgrau; 
aprovar el POA; aprovar els calendaris acadèmics específics dels centres i aprovar 
la proposta de resolució de les homologacions de títols estrangers de postgrau. El Sr. 
Joaquim Via representa el Consell Social en les reunions d’aquesta Comissió.

 – Comissió de Política Científica i de Transferència: És una comissió delegada del 
Consell de Govern. Li competeixen aprovar les memòries de centres de recerca, els 
convenis amb instituts de recerca adscrits i institucions sanitàries; les modificacions 
en el mapa de grups de la URV; gestionar els ajuts a la recerca; prioritzar les sol-
licituds de finançament de recerca a entitats; aprovar el SGQ d’R+D+I i fer-ne el se-
guiment; autoritzar les accions derivades de la protecció de la propietat intel·lectual 
i industrial, i d’emprenedoria; i avaluar els informes d’activitat dels investigadors/
ores de la URV adscrits a centres d’R+D. El Sr. Joan Pedrerol representa el Consell 
Social en les reunions d’aquesta Comissió.

 – Comissió per a la Qualitat Institucional: És una comissió estatutària que analitza i 
valora la informació sobre qualitat institucional de la Universitat, proposa al Claus-
tre la definició i revisió de la política de qualitat institucional i la implantació dels 
instruments i procediments adients, eleva al Claustre la memòria anual de desen-
volupament de la qualitat institucional de la Universitat, assessora el Claustre en 
la definició d’estratègies i polítiques de qualitat, el seguiment dels mecanismes i 
instruments de qualitat, la planificació estratègica i els contractes programa. El Sr. 
Joan Enric Carreres representa el Consell Social en aquesta Comissió.

 – Comissió d’Investigació: Li competeix proposar els programes anuals i plurianuals 
de despeses en infraestructura de la investigació i la priorització corresponent, pro-
posar els criteris bàsics que s’hauran d’observar en l’assignació d’ajuts d’investiga-
ció, de subvencions i d’altres mitjans de suport; proposar la distribució dels recursos 
externs per fomentar la investigació i la distribució del pressupost de la Universitat 
destinat a investigació, elevar periòdicament al Consell de Govern la memòria de 
les activitats de totes les unitats encarregades de la investigació perquè la valori, 
informar sobre la creació d’instituts universitaris de recerca i els centres previstos en 
els articles 127 i 129 de l’Estatut de la URV. El Sr. Joan Pedrerol representa el Consell 
Social en aquesta comissió.

 – Comissió URV 25 Anys: El 25 de febrer de 2016 el Consell de Govern va crear 
aquesta Comissió ad hoc de caràcter consultiu i assessor, que té per objectiu incre-
mentar la visibilitat de la Universitat com a universitat pública de les comarques del 
sud de Catalunya al territori i al món, mitjançant l’aval de la feina feta en aquests 
primers 25 anys i la definició d’un full de ruta en docència (pla director), recerca, 
transferència i innovació (nou Pla Estratègic), internacionalització (Pla Estratègic) 
i responsabilitat social (Pla Estratègic) per als propers anys. La celebració dels 25 
anys de la URV ha de servir per enfortir l’arrelament al territori i la projecció exte-
rior de la URV. El Sr. Joaquim Via representa el Consell Social en aquesta comissió.
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 – Comissió URV Solidària: És una comissió claustral. Li competeix promoure inter-
nament i externament les activitats de solidaritat i cooperació de la URV, garantir la 
coherència de les accions realitzades, recaptar els recursos econòmics necessaris 
per fer les seves activitats i decidir-ne l’assignació, i promoure convenis de col-
laboració amb altres institucions. El representant del Consell en aquesta Comissió 
és el Sr. Joan Enric Carreres.

 – Mesa de Contractació: Li correspon l’assessorament en l’adjudicació de contractes 
per concurs públic (subministrament, consultories i assistències, serveis, obres i 
gestió de serveis públics). El Sr. Joaquim Via representa el Consell Social en aquesta 
Mesa.

 – Fundació URV: És l’entitat creada per la URV per promoure la relació entre la Uni-
versitat i la societat, amb la finalitat d’identificar i satisfer les necessitats de l’entorn 
socioeconòmic mitjançant la transferència de coneixements, la formació perma-
nent i la innovació. Per desenvolupar aquestes activitats, la Fundació URV, disposa 
de dos centres: el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació i el Centre de 
Formació Permanent. Formen part del seu Patronat els Srs. Joan Enric Carreres, Car-
les Ferrer, Joan Pedrerol, Josep Poblet i Joaquim Via. 

 – Consells assessors de centre: Agrupen persones físiques i jurídiques externes a la 
Universitat, i treballen preferentment en l’adequació dels plans d’estudi i les ha-
bilitats que el món laboral exigeix als titulats. El Sr. Joan Enric Carreres forma part 
del Consell Assessor del Campus Terres de l’Ebre i del Consell Assessor de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria.

 – Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses: 
La seva missió és la promoció de l’emprenedoria i la creació d’empreses a les co-
marques meridionals de Catalunya. Els seus objectius són:

•	 Promoure l’esperit emprenedor a la demarcació de Tarragona, en general, i 
entre els estudiants de la URV, en particular.

•	 Fomentar la creació d’empreses des de la Universitat, especialment aquelles 
de base tecnològica.

•	 Donar suport als emprenedors en la creació d’empreses.

•	 Servir d’element catalitzador de les diferents entitats i organismes de l’entorn 
universitari amb competències en emprenedoria. 

Els Srs. Joan Pedrerol i Joan Enric Carreres formen part de la Comissió de Seguiment de la 
Càtedra.

Externs

 – ACUP – Associació Catalana d’Universitats Públiques: La seva finalitat principal és 
ser la veu essencial de les universitats públiques de Catalunya i sumar esforços per 
promoure iniciatives, programes i projectes conjunts pel bé de la millora del siste-
ma universitari i perquè aquest constitueixi un motor de desenvolupament social, 
cultural i econòmic.
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Els rectors i les rectores de les universitats representen la institució a l’Assemblea General 
de l’ACUP, màxim òrgan directiu de l’Associació. Des de l’any 2008 s’han afegit com a 
membres de l’Assemblea General de l’Associació els presidents i les presidentes dels con-
sells socials o càrrecs equivalents de les universitats membres.

 – Consell Interuniversitari de Catalunya: És l’òrgan de coordinació del sistema uni-
versitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat 
en matèria d’universitats. Integra representants de totes les universitats públiques 
catalanes i de les privades reconegudes pel Parlament de Catalunya.El seu objectiu 
principal és facilitar la coordinació entre la comunitat universitària i l’administració 
educativa. Entre les seves funcions hi ha la de gestionar i garantir la igualtat d’opor-
tunitats en l’accés a la universitat, establir els criteris per elaborar la programació 
universitària i promoure la internacionalització de les nostres universitats. També és 
responsable de gestionar determinades polítiques, com les que li encomana la Llei 
d’universitats de Catalunya o bé les que li siguin encomanades per les universitats 
o pel departament competent en matèria d’universitats. Al final de cada exercici, 
el CIC ret comptes de les seves activitats davant de les universitats catalanes i el 
Parlament de Catalunya.El Consell Interuniversitari de Catalunya s’estructura en òr-
gans unipersonals i en òrgans col·legiats. Els òrgans col·legiats són la Conferència 
General i la Junta, i el Consell actua segons els seus acords i les seves propostes. El 
president del Consell Social és membre de la Junta i de la Conferència. El vicepre-
sident és membre de la Conferència.

 – Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari a Catalunya (AQU): És el princi-
pal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat al sistema universitari 
català. AQU Catalunya té com a objectiu l’avaluació, l’acreditació i la certificació 
de la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres d’ensenyament superior de 
Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).L’òrgan superior de govern 
de l’Agència és el Consell de Govern, del qual formen part els presidents dels con-
sells socials de les universitats.

 – Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials Catalans: És el lloc de troba-
da de presidents i secretaris per tractar i reflexionar sobre temes comuns als consells 
socials catalans.

 – Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas: És 
una associació que aglutina els òrgans de participació de la societat en els cen-
tres d’educació superior. Les seves funcions són donar suport a les actuacions dels 
consells socials com a interlocutors entre les universitats i la societat, promoure la 
col·laboració i l’intercanvi d’experiències, cooperar i col·laborar en les relacions 
universitats-societat, impulsar les activitats que reforcin la presència i participació 
dels consells socials en la societat i en la universitat. Formen part del Comitè Exe-
cutiu de la Conferencia el president i el secretari executiu del Consell Social de la 
URV.

 – Fundació Gresol: Té per objecte l’estudi i l’aprofundiment en el món de l’econo-
mia, l’empresa i les finances. Per tal d’assolir-ho, la Fundació desenvolupa diferents 
línies d’actuació tals com el reforç dels vincles existents entre empresaris i profes-
sionals de la Catalunya Nova i la resta del món econòmic, cultural, social i polític, 
a través d’iniciatives de debat i anàlisi de temes d’actualitat. L’organització de les 
Jornades Gresol o els fòrums de debat que se celebren periòdicament per part de 
personalitats rellevants són d’especial rellevància per assolir aquestes fites. També 
vetlla per promoure el reconeixement de personalitats i entitats de tot el món que 
hagin destacat per la seva notorietat i excel·lència basades en els mèrits propis i en 
la seva trajectòria.
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Destaca el vincle de la Fundació Gresol amb el món universitari a través de l’atorgament 
de beques, premis econòmics i reconeixements honorífics, alhora que finançant i fomen-
tant l’elaboració d’estudis i publicacions de l’àmbit social i econòmic. 

La Fundació Gresol té una important funció social al nostre territori, vetlla pels interessos 
del sector empresarial, alhora que afavoreix el coneixement, la recerca i el progrés, fent-ho 
tot sempre sense ànim de lucre i amb una clara voluntat de servei a la societat que l’en-
volta.

Participa en aquesta Fundació el president del Consell Social, el Sr. Joan Pedrerol.

Ajuts del Consell Social URV a les millors idees emprenedores

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili ha convocat per onzena vegada, per al 
curs 2015-16, els ajuts a les millors idees emprenedores, a fi d’incentivar i donar suport a la 
comercialització de treballs docents amb visió innovadora. Aquesta iniciativa té l’objectiu 
de donar suport als estudiants de la URV en la validació d’idees i conceptes susceptibles 
de convertir-se en un producte o procés amb valor econòmic que serveixi de base per a 
una acció d’emprenedoria.

L’11 d’octubre de 2016 es va reunir la comissió per avaluar els treballs presentats en l’on-
zena convocatòria, i va atorgar els ajuts següents:

 – «Looking4Language», d’Albert Tarragó Durán i Claudia Ballester Ibáñez.

 – «Acupuntura per a pacients afectats d’esclerosi lateral amiotròfica», d’Imma Za-
mora Muriente.

 – «MeetPros-Democratitzant l’aprenentatge», d’Oriol García Gómez, Enric Civit Ro-
vira i Maximiliano Manuel Sánchez.

Premi Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs 
de síntesi de cicles formatius de grau superior

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili ha convocat per desena vegada, per al 
curs 2015-16, el premi Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de 
síntesi de cicles formatius de grau superior, corresponents al curs acadèmic 2015-16.

Els treballs guanyadors han estat:

«Procés de creació d’una campanya publicitària», d’Eulàlia Alba Orós. Institut Tarragona. 
Tutora: Elena Soberanas Boada.

«Fonètica històrica: evolució de les vocals llatines», de Carla Alcácer Español. Institut Pons 
d’Icart, Tarragona. Tutora: Consuelo Peña Diez.

«El cosmos del caos (introducció a la teoria del caos)», de Núria Aparicio Castilla. Institut 
Comte de Rius, Tarragona. Tutor: Josep M. Aliaga Tomàs.
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«Factors predictius de l’efectivitat de la immunoteràpia als àcars», de Ramon Armengol 
Naranjo. Col·legi La Salle-Reus. Tutor: Joan Culsan Alegria.

«I el gelat, com es fa?», d’Andreu de Donato Pérez. Institut Cambrils. Tutora: Pilar Pérez 
Benavente.

«Tot un món per descobrir», d’Andrea Garcia Bermejo. Col·legi Mare de Déu del Carme, 
Tarragona. Tutor: Ramon M. Anglès Cunillera.

«From Melbourne with Love», de Míriam Guillem Morell. Institut Ramon Barbat Miracle, 
Vila-seca. Tutora: M. Àngels Poblet Antonio.

«La revolució de les cèl·lules», de Raúl Manero Diez. Institut d’Aran. Tutora: Olga Ciutat 
Remiseiro.

«La química a la cuina de casa», de Laia Rull Reverter. Institut Els Pallaresos. Tutora: Cris-
tina Arqué Alcové.

«Degradar / Inhibir. Estudi de les relacions entre els bacteris i la cafeïna», d’Anna Samarra 
Mas. Institut Joan Guinjoan, Riudoms. Tutora: M. Agustina Mendoza Mayordomo.

Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en 
estudis de dones i gènere

Enguany s’ha atorgat per setena vegada el premi Maria Helena Maseras al millor treball de 
recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere. El premi el convoca el Consell Social a 
iniciativa de l’Observatori per a la Igualtat i el treball premiat va ser:

«Les dones en un món d’homes: integració laboral, desigualtats i reptes», de Cristina 

Jiménez-Castillejo Pérez. Col·legi La Salle-Tarragona. Tutora: M. Teresa Segura Rovira. 

Premis del Campus Terres de l’Ebre de la URV als treballs de recerca de 
batxillerat i treballs de síntesi de cicle formatiu de grau superior

El Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili convoca els premis als treballs 
de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior, corres-
ponents al curs acadèmic 2016-17, elaborats per alumnes de centres de secundària de 
les comarques de l’Ebre. El Consell Social hi col·labora en la constitució del jurat i en la 
dotació econòmica dels premis.
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Claustre Universitari

El Claustre Universitari està format pel rector, que el presideix i el convoca, el secretari ge-
neral, el gerent, els membres del Consell de Direcció, els degans i els directors de centre, 
els directors de departament, una representació del col·lectiu docent i investigador que, 
sumada a les persones del PDI anteriorment esmentades, ha de completar el nombre de 
124 membres del col·lectiu docent i investigador, 52 estudiants i 24 membres del personal 
d’Administració i Serveis.

Membres nats

Dr. Josep Anton Ferré Vidal, rector

Dr. Esteve Bosch Capdevila, secretari general

Sr. Manuel Molina Clavero, gerent

Consell de Direcció

Dr. Miquel Àngel Bové Sans

Dra. Arantxa Capdevila Gómez

Dr. Azael Fabregat Llangostera

Dr. Xavier Farriol Roigés

Dr. Roberto Giral Castillón

Dra. Montserrat Giralt Batista

Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí

Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana

Dr. Lluís Marsal Garví

Dra. Noemí Rabassa Figueras

Dr. Josep Manel Ricart Pla

Dr. Jordi Tous Pallarés
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Degans i directors d’escola

Dr. José Bonet Àvalos

Dr. Joan Miquel Canals Bosch

Dr. Antonio Castro Salomó

Dra. Yolanda Cesteros Fernández

Dr. Pau De Sola-Morales

Dr. Luis Marqués Molías

Dra. Marta Gemma Nel·lo Andreu

Dr. Antoni Pigrau Solé

Dr. Antonio Terceño Gómez

Dr. Domènec Savi Puig Valls

Sra. Roser Ricomà Muntané

Dr. Josep Sánchez Cervelló

Directors de departament

Dr. Jesús Jorge Brezmes Llecha

Dr. Jordi Castellà Roca

Dra. Natàlia Català Torres

Dra. María José Figueras Salvat

Dr. Josep Font Cafapons

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Fins al maig de 2017: Dra. M. Victòria Sánchez Rebull

Dra. María Francisca Jiménez Herrera 

Dr. Bernat López López

Dr. Ricardo Mar Medina

Dr. Ángel Martínez Hernáez

Dr. Ramon M. Miralles Pi

Dra. Begoña Muguerza Marquínez

Fins al gener de 2017: Dr. Gerard Pujadas Anguiano

Dr. José Ignacio Muro Morales

Dra. Carme Oriol Carazo
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Dr. Josep M. Poblet Rius

Dr. F. Xavier Rius Ferrús

Dr. Joaquín Ruíz de Arbulo Bayona

Dr. John G. Style

Dra. Juana María Tierno García

Dr. Bernd Theilen

Dr. Ángel Urquizu Cavallé

Dr. Joan Manel Vallès Rasquera

Dr. Andreu Vigil Colet

Fins al gener de 2017: Dr. Ricardo Mar Medina

Professorat doctor amb vinculació permanent

Departament d’Antropologia Social, Filosofia i Treball Social

Dr. Roberto Roda Aixendrí

Departament d’Economia

Dra. Misericòrdia Domingo Vernis

Dra. Mercedes Teruel Carrizosa

Vacant

Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Dr. Alfonso José Romero Nevado

Vacant

Vacant

Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Dr. Josep Domingo Ferrer

Dr. Blas Herrera Gómez

Dr. Antonio Moreno Ribas

Dra. M. Carmen Olivé Farré
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Departament d’Enginyeria Mecànica 

Dr. Francesc Ferrando Piera

Dr. Antonio Vernet Peña

Departament d’Enginyeria Química 

Dr. Christophe Bengoa

Dr. Jordi Gavaldà Casado

Dr. Francisco Medina Cabello

Vacant

Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys (inclou altre personal docent i investigador)

Vacant

Departament d’Estudis de Comunicació (inclou altre personal docent i investigador)

Vacant

Departament d’Història i Història de l’Art (inclou altre personal docent i investigador)

Dr. José Carlos Suárez Fernández

Vacant

Departament d’Infermeria

Dra. Carme Ferré Grau

Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Dra. Anna Ardèvol Grau

Dr. Lluís Arola Ferrer

Dra. Maria Cinta Bladé Segarra

Dr. Nicolas Andre Louis Rozès

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 

Dra. Victòria Arija Val

Dra. Maria Montserrat Jove Sans
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Dra. Michelle Murphy

Dr. Domènech Sánchez Cervelló

Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Dra. Encarnación Ricart Martí

Departament de Dret Públic

Dr. Santiago Castellà Surribas

Dr. Antoni Jordà Fernández

Departament de Filologia Catalana (inclou altre personal docent i investigador)

Vacant

Departament de Filologies Romàniques (inclou altre personal docent i investigador) 

Dra. Esther Forgas Berdet

Departament de Geografia (inclou altre personal docent i investigador)

Vacant

Departament de Gestió d’Empreses

Dr. Jesús José Angla Jiménez

Dra. Susana Sardà Garcia

Dra. M. Dolors Setó Pàmies 

Dra. M. Teresa Sorrosal Forradellas

Dr. Antoni Vidal Suñé

Departament de Medicina i Cirurgia

Dr. Daniel del Castillo Dejardin 

Dra. Fàtima Sabench Pereferrer

Vacant

Vacant
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Departament de Pedagogia

Vacant

Vacant

Departament de Psicologia

Dr. Joan Boada Grau

Vacant

Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Dr. Juan Carlos Ronda Bargalló

Dra. Itziar Ruisánchez Capelastegui

Departament de Química Física i Inorgànica

Dra. Magdalena Aguiló Díaz

Vacant

Unitat Predepartamental d’Arquitectura (inclou altre personal docent i investigador)

Vacant

Altre personal docent i investigador

Departament d’Antropologia Social, Filosofia i Treball Social

Sra. Cristina García Moreno

Departament d’Economia 

Sr. Josep M. Allepús Querol

Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Vacant

Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Vacant
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Departament d’Enginyeria Mecànica 

Vacant

Departament d’Enginyeria Química 

Vacant

Departament d’Història i Història de l’Art

Vacant

Departament d’Infermeria 

Vacant

Vacant

Departament de Bioquímica i Biotecnologia 

Sr. Gerard Aragonès Bargalló

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 

Vacant

Departament de Dret Privat, Processal i Financer 

Dr. Héctor Simón Moreno

Departament de Dret Públic 

Dra. Aitana de la Varga Pastor

Departament de Gestió d’Empreses 

Sra. María José Garbajosa Cabello

Vacant

Departament de Medicina i Cirurgia 

Vacant

Vacant
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Departament de Pedagogia 

Vacant

Departament de Psicologia 

Vacant

Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Dra. Laura Aceña Muñoz

Departament de Química Física i Inorgànica 

vacant

Estudiants

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

Vacant

Vacant

Grau d’Anglès

Vacant

Grau d’Antropologia i Evolució Humana i Llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural

Vacant

Grau d’Arquitectura i Llicenciatura d’Arquitectura

Sr. Edgar Sumalla Atienza

Vacant

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular 

Vacant
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Grau de Biotecnologia 

Sra. Patricia Sofía Guzmán Valdés

Grau de Comunicació Audiovisual

Vacant

Grau de Dret 

Sr. Miquel Corazón de Jesús Domènech

Sra. Raquel Llop Labaila

Grau d’Economia

Sr. Josep Tomàs Porres

Grau d’Educació Infantil

Vacant

Vacant

Grau d’Educació Primaria

Vacant

Vacant

Grau d’Educació Social

Vacant

Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Vacant

Grau d’Enginyeria Agroalimentària

Vacant

Grau d’Enginyeria Elèctrica

Vacant
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Grau en Enginyeria Informàtica

Vacant

Grau d’Enginyeria Mecànica 

Vacant

Grau d’Enginyeria Química

Vacant

Grau d’Enginyeria Telemàtica

Vacant

Grau d’Enologia 

Sra. Noemí Martí Esteve

Grau de Finances i Comptabilitat

Sra. Anna Prim Amador

Grau de Fisioteràpia

Vacant

Grau de Geografia i Ordenació del Territori

Vacant

Grau d’Història de l’Art

Vacant

Grau d’Història

Vacant

Grau d’lnfermeria

Sra. Analía Pérez Pereira

Vacant
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Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Vacant

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques

Vacant

Grau de Medicina i llicenciatura de Medicina

Vacant

Vacant

Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Vacant

Grau de Pedagogia

Vacant

Grau de Periodisme

Sr. Miquel Ferrando Gasparín

Grau de Psicologia 

Sra. Sandra Capitán Cano

Vacant

Grau de Publicitat i Relacions Públiques

Sr. Joel Pérez Buira

Grau de Química 

Sr. Allison Barros de Souza

Grau de Relacions Laborals i Ocupació

Sra. Sara Reigadas Sanclemente
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Grau de Treball Social

Vacant

Grau de Turisme 

Vacant

Màster i doctorat (agrupació A)

Vacant

Màster i doctorat (agrupació B)

Sr. Henry Patricio Moscoso Carrillo

Vacant

Màster i doctorat (agrupació C)

Sr. Alberto Castillo Reina

Màster i doctorat (agrupació D)

Sr. Antonio Altuna Coy

Vacant

Personal d’Administració i Serveis

Sr. Enric Arilla Arts

Sr. Pedro Cabanillas Amboades

Sra. Victòria Cardona Tegen

Sr. Jordi Carreté Aixalà

Sr. Carles Castellote Caixal

Sr. David Cerveró Aured

Sra. Gabriela Espinosa Porragas

Sr. Joel Fernández García

Sra. Cristina Fornos Español

Sr. Miquel Àngel García Briongos
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Sra. Maria Guasch Bea

Sr. Esteve Iniesta Barberà

Sr. Avelina Lacueva Guerrero

Sr. Joan Martínez Domingo

Sra. Merche Maurín Barberà

Sra. Esther Puig Vila

Sra. Margarita Rebenaque Esteve

Sr. José Rodríguez Tena

Sra. Maria Roig Sanahuja

Sra. Ester Sabaté Montagut

Sr. Albert Sabaté Rull

Sra. Arantxa Tévar Beunza

Sr. Ramon Toldrà Fort

Sra. Noelia Valdivieso Reche

Fins al maig de 2017: Sra. Carmen Castillo Peralta

ACORDS

Sessió de 23 de novembre de 2016

S’aprova l’elecció dels membres de la Mesa del Claustre Universitari següents:

 – Sr. Alberto Castillo Reina, representant dels estudiants, en qualitat de titular.

 – Sr. Allisson Barros de Souza, representant dels estudiants, en qualitat de titular.

 – Sra. Patricia Sofía Guzmán Valdés, representant dels estudiants, en qualitat de su-
plent.

 – Sr. Antonio Altuna Coy, representant dels estudiants, en qualitat de suplent.

Es proclamen, en aplicació de l’article 54.1.b de l’Estatut de la URV, els representants, al 
Consell de Govern, següents:

 – Sr. Antonio Altuna Coy, en representació dels estudiants de màster i doctorat.

 – Sr. Allisson Barros de Souza, en representació dels estudiants.

 – Sra. Patricia Guzmán Valdés, en representació dels estudiants.

 – Sr. Henry Moscoso Carrillo, en representació dels estudiants de màster i doctorat.
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 – Sra. Anna Prim Amador, en representació dels estudiants.

S’aprova prorrogar la vigència del II Pla d’Igualtat entre els Homes i les Dones de la URV 
fins a l’aprovació d’un nou Pla, que ha de tenir lloc, com a molt tard, al mes de novembre 
de 2018.

S’aprova la renovació dels membres de les comissions del Claustre Universitari següents:

 – Comissió d’Internacionalització

•	 Baixa: Josep Pallarès Marzal Alta: Montserrat Giralt Batista

•	 2 estudiants:              Noemí Martí Esteve (grau)

                Khalid Azmani (màster)

 – Comissió per a la Qualitat Institucional

•	 4 estudiants:   Antonio Altuna Coy 
                         Patricia Sofía Guzmán Valdés    
                                        2 vacants

 – Comissió de Seguiment de la Gestió dels Òrgans de Govern

•	 2 estudiants:  Allisson Barros de Souza

     Patricia Sofía Guzmán Valdés

 – Comissió URV Solidària

•	 4 estudiants:                 Natalia Segura Alabart

     Maria Segura Alabart

     Adil Agrandi El Arbaouti

     Leandra Mestre Poveda

 – Comissió d’Igualtat

•	 4 estudiants:                 Nerea Pagà Casanova

Raquel Llop Labaila

Cristian Martínez Quiñones

Josep Tomàs Porres

Es presenten els informes següents:

 – Informe del *Síndic de Greuges/síndic de Greuges

 – Estat de situació del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació

 – Informe de seguiment del Pla de Qualitat

 – Informe de seguiment del Pla d’Igualtat
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Sessió d’1 de juny de 2017

 – Es proclama, en aplicació de l’article 54.1.b de l’Estatut de la URV, la Dra. Ana Bea-
triz Hernández Lara membre del Consell de Govern en representació del col·lectiu 
del PDI de l’agrupació C.

 – S’aprova el II Pla Estratègic de Recerca i Innovació de la URV.

 – S’aprova l’adhesió de la URV al Manifest del Pacte Nacional per al Referèndum.

Es presenta l’informe següent:

 – Informe anual del rector al Claustre Universitari.

Comissions del Claustre Universitari

Comissió Específica d’Elaboració del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació

La Comissió Específica d’Elaboració del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació està pre-
sidida pel vicerector de Política Científica i de Recerca. En formen part el president del 
Consell Social o la persona que delegui, dos vicerectors o vicerectores, el gerent o la per-
sona que delegui, el director de l’Escola de Postgrau i Doctorat, el director o la directora 
de cadascun dels parcs científics i tecnològics de la Universitat, un membre del col·lectiu 
docent i investigador, doctor o doctora, designat per cadascun dels departaments, instituts 
universitaris de recerca i altres centres de recerca, tres estudiants de tercer cicle claustrals, 
designats pel Consell de Govern, un membre del personal de suport a la recerca, o del 
personal d’Administració i Serveis en la gestió de la recerca i el coneixement, i un membre 
del personal d’Administració i Serveis. 

President

Dr. Josep Manel Ricart Pla

Consell Social

Sr. Joan Pedrerol Gallego

Vicerectors o vicerectores

Dr. Miquel Àngel Bové Sans

Vacant
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Director de l’Escola de Postgrau i Doctorat

Dr. Francesc Díaz Gonzàlez

Gerent

Sr. Manuel Molina Clavero

Directors dels parcs científics i tecnològics

Dr. Sergi de Lamo Castellví

Dr. Salvador Anton Clavé

Professorat

Dra. Magdalena Aguiló Diaz

Dr. Lluís Arola Ferrer

Dr. Linden Ashocroft

Dr. Ángel Gabriel Belzunegui Eraso

Dra. Lucía Casado Casado

Dr. Xavier Correig Blanchar

Dr. Josep Domingo Ferrer

Dr. Jordi Farré Coma

Dra. M. José Figueras Salvat

Dr. Josep Font Capafons

Dra. Marina Galià Clua

Dr. José Manuel Giménez Goméz

Dr. Josep Lluís Ginovart

Dr. Aitor Gómez González

Dr. Ángel-Pío González Soto

Dra. M. Francisca Jiménez Herrera

Dra. M. Dolors Jiménez López

Dr. Bernat López López

Dr. Urbano Lorenzo Seva

Dr. Jordi Miró Martínez

Dr. José Ignacio Muro Morales
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Dr. Sergio Nasarre Aznar

Dra. Carme Oriol Carazo

Dr. Antoni Pigrau Solé

Dr. Josep M. Poblet Rius

Dr. Anthony Pym

Dr. Josep Ribalta Vives

Dr. F. Xavier Rius Ferrús

Dr. Oriol Romaní Alfonso

Dr. Joaquín Ruíz de Arbulo Bayona

Dr. Bernd Theilen

Dr. Joan Manel Vallès Rasquera

Dra. Mireia Valverde Aparicio

Personal de suport a la recerca

Sr. Carles García Mellado

Personal d’Administració i Serveis

Sra. Gabriela Espinosas Porragas

Estudiants

Leila Isach Dacasa

Thaïs Morata Rosillo

Vacant

Comissió d’Internacionalització

La Comissió d’Internacionalització està presidida per la vicerrectora d’Internacionalitza-
ció. En formen part la vicerectora de Política Acadèmica i de la Qualitat, el vicerector de 
Política Científica i de Recerca, el director de l’Escola de Postgrau i Doctorat, un membre 
del personal docent i investigador de cada centre, un estudiant de grau, un estudiant de 
postgrau, un membre del personal d’Administració i Serveis i la cap del Centre Internacio-
nal, que actua com a secretària executiva. La seva funció és el seguiment, la retroalimen-
tació i les recomanacions del Pla Estratègic d’Internacionalització.

Presidenta

Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana
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Vicerectora de Política Acadèmica i de la Qualitat

Dra. Montserrat Giralt Batista

Vicerector de política Científica i de Recerca

Dr. Josep Manel Ricart Pla

Director de l’Escola de Postgrau i Doctorat

Dr. Francesc Díaz González

Professorat

Dra. Cristina Andreu Jiménez

Dr. Albert Font Ribas

Dr. Jordi Jaria Manzano

Sra. Maria Jiménez Herrera

Dr. Allan Mackie

Dr. Luis Marquès Molias

Dr. Albert Mas Baron

Dr. Roger Miralles Jori

Dra. Michelle Murphy 

Dr. Francesc Xavier Rius Ferrús

Dr. Antonio Russo

Dr. Xavier Vilanova Salas

Estudiants

Sr. Khalid Azmani

Sra. Noemí Martí Esteve

Fins al novembre de 2016: Sra. Victòria Porras Puente i Sra. Thaïs Morata Rosillo

Personal d’Administració i Serveis

Sra. Esther Puig Vila

Cap del Centre Internacional (secretària executiva)

Sra. Marina Casals Sala
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Comissió d’Igualtat de la URV 

La Comissió d’Igualtat de la URV està presidida pel vicerector d’Universitat i Societat. En 
formen part cinc membres del personal acadèmic, dos membres del personal d’Adminis-
tració i Serveis i quatre estudiants. El seu objectiu és col·laborar amb l’Observatori de la 
Igualtat en l’acompliment del Pla d’Igualtat i fer-ne el seguiment.

President

Dr. Jordi Tous Pallarès

Professorat

Dra. Rosa Caballol Lozenzo

Dr. Francesc Ferrando Piera

Dra. Rosa Nogués Llort

Dr. Jordi Roca Girona

Dra. Laura Roman Martín

Estudiants

Sr. Cristian Martínez Quiñones

Sra. Raquel Llop Labaila

Sra. Nerea Pagà Casanova

Sr. Josep Tomàs Porres

Fins al novembre de 2016: Sra. Sofia Acosta Belles, Sr. Adil Agrandi El Agrandi, Sra. Sara Reigada Sanclemente i Sr. Llàtzer 
Zurano Domingo

Personal d’Administració i Serveis

Sra. Margarita Regenaque Esteve

Sra. Arantxa Tévar Beunza

Comissió URV Solidària

La Comissió URV Solidària està copresidida per la vicerectora de Docència, Estudiants i 
Comunitat Universitària i pel vicerector d’Universitat i Societat de la URV. En formen part 
quatre membres del personal acadèmic, quatre membres del personal d’Administració i 
Serveis, quatre estudiants, un representant del Consell Social i la responsable de l’Oficina 
del Voluntariat. Li competeixen promoure, internament i externament, les activitats de soli-
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daritat i cooperació de la URV, garantir la coherència de les accions que es duen a terme, 
recaptar els recursos econòmics necessaris per fer les seves activitats i decidir-ne l’assigna-
ció, i promoure convenis de col·laboració amb altres institucions.

Copresidents

Dra. Arantxa Capdevila Gómez

Dr. Jordi Tous Pallarès

Professorat

Dr. Carles Barberà Escoi

Dr. Oiver Klein Bosquet

Dr. Eleni Papaoikonomou

Dr. Antoni Pigrau Solé

Personal d’Administració i Serveis

Sr. Joan Fuster Garcia

Sra. Margarita Rebenaque Esteve

Dra. M. José Rodríguez Cuesta

Sr. Albert Sabaté Rull

Estudiants

Sr. Adil Agrandi El Arbaouti

Sra. Leandra Mestre Poveda

Sra. Maria Segura Alabart

Sra. Natalia Segura Alabart

Fins al novembre de 2016: Sra. Lara Alcaina Pozo, Sra. Sofia Acosta Bellés, Sra. Laura Moya Núñez i Sra. Diana Sánchez 
Valiente

Representant del Consell Social

Sr. Joan Enric Carreres Blanch

Oficina del Voluntariat

Dra. M. Concepció Torres Sabaté
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Consell de Govern

El Consell de Govern està constituït pel rector o la rectora, el secretari o la secretària gene-
ral, el gerent i fins a cinquanta membres més, d’acord amb la distribució següent:

Membres nats

Dr. Josep Anton Ferré Vidal, rector

Dr. Esteve Bosch Capdevila, secretari general

Sr. Manuel Molina Clavero, gerent

Vicerectors

Dr. Miquel Àngel Bové Sans

Dra. Arantxa Capdevila Gómez

Dra. Montserrat Giralt Batista

Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana

Dr. Lluís Marsal Garví

Dr. Josep Manel Ricart Pla

Dr. Jordi Tous Pallarés

Degans, directors d’escola, directors de departament i directors d’instituts universitaris

Dr. José Bonet Àvalos

Dr. Joan Miquel Canals Bosch

Dr. Antoni Castro Salomé

Dra. Natàlia Català Torres

Dr. Pau de Solà-Morales

Dra. M. José Figueras Salvat

Dra. Begoña Muguerza Marquínez

Dr. Antoni Pigrau Solé

Dr. Josep M. Poblet Rius

Dr. Domènec Savi Puig Valls

Dra. Roser Ricomà Muntané

Dr. Josep Sánchez Cervelló

Dr. Antonio Terceño Gómez
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Dr. Bernd Theilen

Dr. Andreu Vigil Colet

Fins al gener: Dr. Gerard Pujadas Anguiano

Personal del col·lectiu docent i investigador (agrupació A)

Dra. Maria Jiménez Herrera

Dr. Ramón M. Miralles Pi

Personal del col·lectiu docent i investigador (agrupació B)

Dr. Bernat López López

Dr. John Style

Dr. José Carlos Suárez Fernández

Personal del col·lectiu docent i investigador (agrupació C)

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Fins al maig de 2017: Dra. Maria Victòria Sánchez Rebull

Personal del col·lectiu docent i investigador (agrupació D)

Dr. Jesús J. Brezmes Llecha

Dr. Jordi Castellà Roca

Dra. Yolanda Cesteros Fernández

Dr. José Font Capafons

Dr. Manel Vallès Rasquera

Estudiants

Sr. Allisson Barros de Souza

Sra. Patricia Sofia Guzmán Valdés

Sr. Henry Moscoso Carrillo

Sra. Anna Prim Amador

Fins al novembre de 2016: Sr. Adrià Agramunt Llamas, Sr. Albert Barrul Valdrí, Sr. Miguel Corazón de Jesús, Sra. Thaïs Morata 
Rosillo
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Personal d’Administració i Serveis

Sr. Joel Fernández García

Sra. Esther Puig Vila 

Sra. Noelia Valdivieso Reche

Consell Social

Sr. Joan Pedrerol Gallego

Sr. Robert Vendrell Aubach

Sr. Joaquim Via Rovira

ACORDS 

Sessió de 27 d’octubre de 2016

 – S’aprova la renovació de membres de les comissió delegada del Consell de Govern 
següent:

Comissió       Membre  

Docència, Estudiants i Comunitat Universitària Thaïs Morata Rosillo

S’aprova la modificació en la composició de la Comissió Acadèmica de Màsters Universi-
taris de la URV, regulada en l’article 40.2 de la Normativa d’estudis de màster.

 – La Comissió està integrada per les persones següents:

 – Els vicerectors o vicerectores competents en matèria de postgrau, que la copresi-
deixen.

 – Un professor o una professora en representació de cada centre, designat/ada pel 
degà o el director del centre, preferentment entre els coordinadors de màster.

 – El cap d’àrea de Planificació i Promoció dels Programes Formatius.

 – Dos estudiants de màster designats pel Consell d’Estudiants.

S’aprova la renovació de membres de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i In-
vestigador. Els nous membres són:

 – Juan Antonio Duro Moreno (PDI). Renovació

 – Nerea Pagà Casanova (estudiant)

 – Anna Prim Amador (estudiant)

S’aprova la modificació de la programació de grau, màster i doctorat 2016-17, amb la 
incorporació del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària 
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Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, especialitat en 
Llengua i Literatura Catalana/Castellana.

S’aprova la nova programació de grau, màster i doctorat 2017-18 en els termes següents:

 – Aprovar la tramitació en la SEU electrònica, del Ministeri d’Educació, Ciència i 
Esport, dels estudis següents per verificar-los, un cop incorporades les esmenes re-
querides per la Universitat: 

•	 Grau d’Enginyeria Biomèdica

•	 Grau d’Enginyeria de Bioprocessos i Aliments

•	 Grau de Màrqueting

•	 MU d’Iniciació a la Recerca (denominació provisional)

•	 MU d’Innovació en la Intervenció Social i Educativa

•	 MU de Genètica, Física i Química Forense

•	 Doctorat de Ciutat, Territori i Sostenibilitat

•	 Doctorat de Treball Social

 – Aprovar la tramitació en la SEU electrònica, del Ministeri d’Educació, Ciència i Es-
port, de l’estudi següent per verificació verificar-lo, condicionant la programació a 
les conclusions formulades pel grup de treball específic de l’àmbit tècnic i a assolir 
el consens corresponent per a la seva programació en una propera sessió de la Junta 
del CIC: 

•	 Grau de Tècnic de Bioprocessos

S’aprova el Pla de Formació del PDI (PROFID 2016 -18).

S’aprova la convocatòria de places de personal investigador d’accés al SECTI.

S’aprova la modificació de la Normativa de professorat distingit.

S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació dels complements addicionals per mèrits 
de gestió i de docència.

S’aproven les accions del Pla de Foment de la Recerca en els termes següents:

 – Distribuir la quantitat disponible del pressupost del Programa de Foment de la Re-
cerca per a l’exercici 2016 (807.114,68 €) entre els grups de recerca de la URV 
reconeguts per la Generalitat de Catalunya, en funció dels indicadors següents:

•	 50%: Nombre d’investigadors actius integrats en cada grup segons les vies 1 i 
2 (tram de recerca viu o avaluació externa), de 7-9-2016.

•	 10%: Nombre de projectes competitius nacionals (pes 1) i europeus o grans 
projectes (pes 2) iniciats durant el període 2013-15.

•	 15%: Ingressos per projectes competitius i no competitius iniciats durant el 
període 2013-15.

•	 12%: Nombre de publicacions del període 2013-15 WOS/SCOPUS (pes 4), 
CARHUS (pes 2), llibres (pes 2) i no indexades (pes 1).
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•	 3%: Qualitat de les publicacions (índexs d’impacte ponderats). 

•	 10%: Tesis llegides durant el període 2013-15.

 – Un cop validades les dades per a tots els grups, es procedirà a distribuir la quantitat 
definitiva.

 – El finançament de cada grup es farà efectiu quan, almenys, tot el PDI de la URV que 
sigui membre del grup disposi de codi ORCID informat al GREC.

 – La dotació econòmica s’ha de dedicar, preferentment, a contractes predoctorals. 
També es pot dedicar a altres despeses necessàries per a l’activitat de recerca del 
grup.

 – La despesa es pot fer fins al 31 de desembre de 2017.

S’aprova la Normativa de dobles titulacions internacionals.

S’aprova la creació d’una Càtedra, URV, per a l’estudi del fet casteller.

S’aprova l’acord de dissolució del consorci Centre de Recursos per a la Protecció de la 
Salut i el Medi Ambient.

S’aprova la reedició del títol propi diploma de postgrau d’Auditoria Interna en Entitats de 
Crèdit.

S’aprova la creació de l’empresa spin-off WellTech TMS, d’acord amb el procediment d’au-
torització de les spin-off de la URV, recollit en el Reglament de creació d’empreses a l’en-
torn de la URV i en els termes següents:

 – S’acorda la participació de la URV en la companyia WELLTECH TMS, SL, mitjan-
çant l’aportació de la quantitat de 300 € i l’adjudicació de 300 participacions soci-
als, representatives del 10% del capital social de la companyia.

 – Es faculta el rector per aprovar els estatuts de la societat, nomenar els representants 
de la URV per als diferents òrgans de la societat, comparèixer davant notari i aixecar 
a públics els documents necessaris per crear l’empresa, i per subscriure i signar tots 
els documents i dur a terme tots els actes necessaris a fi de participar en la creació 
de l’empresa.

S’aprova el reconeixement start-up de la URV al projecte INCUBALIA de l’empresa Gino-
vart & Monclús Enginyers, SLU.

S’acorda la reducció de capital de l’spin-off NT Sensors de 240.000 a 12.000 euros, man-
tenint tots els socis els seus percentatges de participació en la societat.

S’acorda la dissolució de l’spin-off W3IS2 i es faculta el rector a formalitzar les gestions ne-
cessàries per portar a terme les accions que es descriuen en l’informe de la Fundació URV.

S’acorda la dissolució de l’spin-off Proteus Diagnòstics i es faculta el rector a formalitzar 
les gestions necessàries per portar a terme les accions que es descriuen en l’informe de la 
Fundació URV.

S’aprova la Normativa d’accés a la Biblioteca Digital.

S’aproven les memòries anuals de centres i departaments (curs 2015-16).

S’aprova la ratificació de convenis.

S’aprova proposar al Consell Social la desafectació i la venda de material d’impressió.
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S’aprova proposar al Consell Social la desafectació de béns.

S’aprova prorrogar el mandat dels representants dels estudiants en el Consell de la Uni-
tat Predepartamental d’Arquitectura, sempre que aquests continuïn mantenint la condició 
d’estudiant i no més enllà de la renovació total del Consell.

Es presenten els informes següents:

 – Informe sobre la formació a la URV.

 – Informació sobre els acords de les comissions delegades.

Sessió de 22 de desembre de 2016

S’aprova la reestructuració dels òrgans col·legiats de l’àmbit d’Arquitectura, en els termes 
següents:

 – Es proposa deixar en suspens la Unitat Predepartamental d’Arquitectura (en enda-
vant, UPA), que el Consell de Govern va crear el 26 d’octubre de 2005.

 – Les funcions que fins a aquest moment ha desenvolupat la UPA, previstes en l’arti-
cle 12 de l’Estatut de la URV (EURV), les assumeix, a partir d’ara, l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura.

 – Les competències que fins a aquest moment ha assumit el Consell de la UPA, 
d’acord amb l’article 59 de l’EURV, i el director de la UPA, d’acord amb l’article 72 
de l’EURV, i el secretari de la UPA, d’acord amb l’article 73 de l’EURV, les assumeix, 
a partir d’ara, la Junta de l’ETSA i el seu director, i el seu secretari, respectivament. 

 – Per al desenvolupament de les funcions i les competències esmentades en els apar-
tats anteriors, l’ETSA disposa del pressupost que fins a aquest moment s’assignava 
a la UPA, i n’haurà de justificar l’execució de manera separada a la del pressupost 
propi com a centre.

 – Els membres del personal d’Administració i Serveis que fins a aquest moment han 
estat adscrits a la UPA passen a formar part de la plantilla de l’ETSA. S’encarrega 
a la Gerència l’execució de les accions oportunes per dur a terme aquest canvi de 
destinació.

 – Quant a la filiació del personal docent i investigador que fins a aquest moment ha 
estat adscrit a la UPA, aquesta es referirà, a partir d’aquest acord, a l’ETSA.

 – Es deixa en suspens el Reglament de la Unitat Predepartamental d’Arquitectura de 
la Universitat Rovira i Virgili, que ha aprovat el Consell de Govern de 14 de juliol 
de 2011, i totes les disposicions que se’n deriven.

 – S’insta a l’ETSA que, abans del 10 de febrer de 2017, modifiqui el seu Reglament 
per incloure-hi, com a mínim, una comissió consultiva de recerca i professorat, amb 
composició, competències i funcions equivalents a les que  ara la UPA ha deixat 
en suspens.
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S’aproven els canvis i les noves representacions en les comissions delegades del Consell 
de Govern següents:

Comissió de Política Acadèmica 

PDI

Baixa: Josep Sànchez Cervelló 

Alta: Luis Marqués Molías

Estudiants

Patrícia S. Guzmán Valdés

Anna Prim Amador

Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària

PDI

Baixa: Josep Sànchez Cervelló

Alta: Luis Marqués Molías

Baixa: Natàlia Català Torres

Alta: Carme Oriol Carazo

Estudiants

Antonio Altuna Coy

Patrícia S. Guzmán Valdés

Henry Patricio Moscoso Carrillo

Comissió de Política Científica i de Transferència

PDI

Baixa: Andreu Vigil Colet

Alta: Juana M. Tierno García

Estudiants

Antonio Altuna Coy
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Comissió de Prevenció de Riscos Laborals

PDI

Baixa: Andreu Vigil Colet

Alta: Juana M. Tierno García

Comissió de Recursos Humans

Estudiants

Anna Prim Amador

Henry Patricio Moscoso Carrillo

S’aproven les noves representacions d’estudiants en les comissions i òrgans següents:

Comissió Econòmica

Llàtzer Zurano Domingo

Josep Tomàs Porres

Elena Mercedes Perulli Espino

Comissió d’Investigació

Antonio Altuna Coy

Alberto Castillo Reina

Henry Patricio Moscoso Carrillo

Comissió d’Avaluació del CDI

Nerea Pagà Casanova

Alba Guillén González

Juan Luis Melero Ollonarte

Comissió d’Avaluació del PAS

Maroanne Laabbas

Junta Electoral

Anna Prim Amador

Alberto Castillo Reina
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Comissió de Política Ambiental

Maria Sarlé Solé

Daniel Cuesta Olesti

Comissió de Política Lingüística

Maria Lleixà Valls (agrupació A)

Vacant (agrupació B)

Raquel Llop Baila (agrupació C)

Elena Mercedes Perulli Espino (agrupació D)

Comissió d’usuaris del CRAI

Alejandro del Río García (àmbit: Ciències)

Leia Varas Lugilde (àmbit: Ciències de la Salut)

Nerea Pagà Casanova (àmbit: Ciències Socials i Jurídiques)

Cristina Martínez Quiñones (àmbit: Enginyeria i Arquitectura)

Henry Patricio Moscoso Carrillo (àmbit: Humanitats)

Comissió Acadèmica de Màsters Universitaris

Antonio Altuna Coy

Khalis Azmani

Consell Social

Patrícia S. Guzmán Valdés

S’aprova la representació dels estudiants de la URV en els òrgans següents:

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

Leandra Mestre Poveda

Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat (CEUNE)

Patrícia Sofia Guzmán Valdés
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S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació del pressupost de la URV per a l’any 2017.

S’aprova l’oferta pública d’ocupació del PAS corresponent a l’any 2016.

S’aprova el calendari laboral del PAS per a l’any 2017.

S’aprova el calendari acadèmic del curs 2017-18.

S’aprova proposar al Consell Social la concessió dels complements addicionals per mèrits 
de recerca del PDI funcionari i d’un membre del PDI contractat, de resultes d’un recurs 
valorat positivament.

S’aprova la tramitació a la SEU electrònica del Ministeri d’Educació, Ciència i Esport, dels 
estudis següents per verificar-los, un cop incorporades les esmenes requerides per la Uni-
versitat: 

 – Grau d’Història

 – Grau de Patrimoni Artístic i Arqueològic

 – Màster universitari de Gestió de les Destinacions Turístiques

 – Màster universitari d’Investigació i Innovació en Humanitats i Ciències Socials 

 – Màster universitari d’Investigació i Innovació en Ciències i Enginyeries

 – S’aproven els tribunals de les places Serra Hunter, convocatòria 2016.

S’aprova ratificar la modificació del Conveni col·lectiu del PDI laboral.

S’aprova la convocatòria de contractes predoctorals Martí i Franquès–COFUND i de les 
seves bases.

S’aprova la nova Càtedra URV–WFNR sobre fruits secs.

S’aprova la implantació del títol propi diploma de postgrau de Gestió Pública de la Segu-
retat local.

S’aprova la modificació del Reglament del Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la 
Conducta (CRAMC).

S’aprova proposar al Consell Social la dissolució de la Societat Promotora del Parc Tecno-
lògic de Tarragona.

S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació de les tarifes del CSUC per a l’any 2017.

S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la participació de la URV en l’associa-
ció Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España i s’autoritza el degà de la 
Facultat de Ciències Jurídiques a representar la URV en aquesta associació.

Es ratifiquen els convenis institucionals signats per la URV.

S’acorda proposar al Consell Social la renúncia de la URV al càrrec de patró de la Fundació 
IMFE Mas Carandell. 

Es presenten els informes següents:

 – Informe de Tercera Missió

 – Informació sobre els acords de les comissions delegades

 – Informe de tancament del Pacte de Dedicació amb inclusió del POA
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Sessió de 23 de febrer de 2017

S’aproven els representants de les comissions delegades següents:

Comissió de Recursos Humans: Dra. M. Begoña Muguerza Marquínez.

Comissió de Política Científica i de Transferència: Dra. M. Begoña Muguerza Marquínez.

S’aprova la modificació de la Normativa de docència.

S’aprova la modificació de les normatives acadèmiques i de matrícula de grau, màster i 
doctorat.

S’aprova la modificació de la Normativa de formació permanent.

S’aprova l’oferta de títols propis de postgrau per al curs 2017-18.

S’aprova la modificació de la plantilla de PDI.

S’aprova la convocatòria i els tribunals de places de promoció a catedràtic/a d’universitat.

S’aproven els premis extraordinaris d’estudis de grau i màster del curs 2015-16.

 S’aproven les condicions d’accés i de matrícula per a estudiants ni comunitaris, ni resi-
dents, ni de països amb convenis de reciprocitat.

 S’aprova el cessament, la liquidació i la dissolució de l’spin-off Confidence Data.

 S’aprova la reestructuració del Gabinet Tècnic del Rectorat, el Servei de Recursos Educa-
tius i l’Institut de Ciències de l’Educació.

 S’aprova la modificació del Reglament de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura.

 S’aprova la modificació de la ubicació dels registres auxiliars de la URV.

 Es ratifiquen els convenis institucionals signats per la URV.

 S’acorda proposar al Consell Social la desafectació de béns.

 S’acorda la participació de la URV en la Taula de Participació Social de segon nivell del 
centre penitenciari Mas Enric i es faculta el rector perquè nomeni el representant de la URV 
en aquesta Taula.

 S’aprova la modificació de la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT).

Es presenten els informes següents:

 – Informe “Les persones que fan la URV”

 – Informe “Comunicació de la URV”

 – Informació sobre els acords de les comissions delegades
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Sessió de 27 d’abril de 2017

S’aprova el nomenament de nous membres de la Comissió Acadèmica de Formació Per-
manent:

 – Sr. Pedro Millan Marco, per a l’àmbit d’Arquitectura i Enginyeria

 – Dra. Sandra Iglesia Martín, per a l’àmbit d’Arts i Humanitats

 – Dra. Maria Francisca Jiménez Herrera, per a l’Àmbit de Ciències de la Salut

 – Dr. Joaquín Escribano Subías, per a l’àmbit de Ciències de la Salut

 – Dr. Jesús José Angla Jiménez, per a l’àmbit de Ciències Socials i Jurídiques

S’aprova la Memòria econòmica de l’any 2016: liquidació definitiva del pressupost, infor-
me de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual.

S’aprova la modificació de la plantilla de personal docent i investigador per al curs 2017-
18.

S’aprova la transformació de places de titular d’escola universitària en places de titular 
d’universitat.

S’aprova la convocatòria de places Martí Franquès 2017 i places SECTI.

S’aprova la convocatòria de places de professorat associat i la delegació expressa, en la 
Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern, de l’aprovació, si escau, 
dels tribunals i els perfils d’aquesta convocatòria.

S’aprova el nomenament com a professor distingit o professora distingida de les persones 
següents:

 – Dr. IoanisKatakis

 – Dr. Lluís Marsal Garví

 – Dr. Enric Olivé Serret

 – Dra. Maria Àngels Serra Albet

S’aprova la càtedra d’excel·lència proposada pel Departament d’Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica per al Dr. Vadim Ivanovich Utkin, per al període de l’11 de maig a 
l’11 de juliol de 2017.

S’aproven els premis extraordinaris de doctorat del curs 2015-16.

S’aprova la Memòria d’activitats de l’Escola de Postgrau i Doctorat.

S’aprova la modificació de la Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la URV.

 S’aprova proposar al Consell Social el preu dels cursos de la Universitat d’Estiu 2017.

 S’aprova conferir el títol de doctor o doctora “honoris causa” a les persones següents:

 – Dra. Mary Josephine Nash

 – Dr. Claudi Esteva Fabregat

S’aprova el projecte Alumni-URV.
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 S’aprova la proposta de títols propis per al curs 2017-18.

 S’aprova la creació de l’empresa Litigest Consultores, SL i la participació de la URV en 
aquesta, amb l’aportació de 600,00 euros, que representen el 10% del capital social.

 S’aprova la creació de l’empresa Kamleon, SL i la participació de la URV en aquesta, amb 
l’aportació de 300,00 euros, que representen el 10% del capital social.

 S’aprova que la URV no participi en l’ampliació de capital presentada per l’empresa iMi-
croQ, i s’accepta la dilució de la seva participació en el capital social d’aquesta empresa.

 S’aprova la normativa sobre domicili social a la URV.

 S’acorda la participació de la URV al Bio-based Industries Consortium i es faculta el rector 
perquè nomeni el representant de la URV en aquesta associació.

Es ratifiquen els convenis institucionals signats per la URV.

 S’aprova que la Sra. Patricia Sofía Guzmán Valvés representi els estudiants de la URV al 
CIC durant el període comprès entre l’1 de juny i el 31 d’octubre de 2017.

 S’aprova denunciar el Conveni de col·laboració signat el 24 de novembre de 1993 entre 
la URV, l’Autoritat Portuària de Tarragona i CaixaTarragona.

Es presenten els informes següents:

 – Informe “Eficiència i eficàcia en l’ús dels recursos”

 – Informació sobre els acords de les comissions delegades

Sessió de 10 de juliol de 2017

S’aprova que la Dra. Ana Beatriz Hernández Lara, directora del Departament de Gestió 
d’Empreses, passi a formar part, com a membre, de la Comissió de Recursos Humans, 
delegada del Consell de Govern i de la Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Uni-
versitària, delegada del Consell de Govern.

S’aprova la modificació de la Normativa de formació permanent.

S’aprova la transformació de places de professorat titular d’escola universitària en places de 
professorat titular d’universitat.

S’aprova la convocatòria de places de professorat lector i agregat del Programa Serra Hun-
ter.

S’aprova la modificació de la plantilla de personal docent i investigador per al curs 2017-
18.

S’aprova la convocatòria de places de professorat lector, professorat agregat interí, personal 
investigador del SECTI i professorat associat.

S’acorda proposar al Consell Social els acords derivats del decret pel qual es fixen els preus 
dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de 
Catalunya per al curs 2017-18.

S’aprova el Protocol per a la no-discriminació per identitat de gènere.
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S’aprova la modificació de les Normatives acadèmica de grau i màster, de matrícula de 
grau i màster i de docència per al curs 2017-18.

 S’acorda proposar al Consell Social la creació de l’spin-off Creat Sens.

S’aprova atorgar el reconeixement d’start-up URV a l’empresa Prokey Drinks.

S’acorda proposar al Consell Social el cessament, la liquidació i la posterior dissolució de 
l’spin-off JOB IN.

 S’aprova proposar al Consell Social la participació de la URV en SICELE-Sistema Internaci-
onal de Certificación del Español como Lengua Extranjera- com a soci fundador.

Es ratifiquen els convenis institucionals signats per la URV.

 S’acorda proposar al Consell Social la desafectació de béns.

S’acorda proposar al Consell Social la desvinculació de la URV de la xarxa IIE-Institute of 
International Education.

S’aprova que el Sr. Joan Fuster Garcia passi a formar part de la Comissió de Política Ambi-
ental com a membre del personal d’Administració i Serveis.

S’acorda proposar al Consell Social la participació de la URV en el Patronat de la Fundació 
PuntCAT.

Es presenten els informes següents:

 – Informe “Recerca i Innovació”

 – Informe sobre l’avaluació del col·lectiu docent i investigador

 – Informació sobre els acords de les comissions delegades

Comissions delegades del Consell de Govern

Comissió de Política Acadèmica

La Comissió de Política Acadèmica està presidida per la vicerectora d’Avaluació de la 
Qualitat. En formen part dos vicerectors, deu membres del PDI, un membre del PAS, dos 
estudiants i un membre del Consell Social. Li competeixen aprovar: el nombre d’alumnes 
d’entrada als ensenyaments; els calendaris acadèmics específics dels centres; les modifi-
cacions en els convenis amb centres adscrits sempre que no tinguin efectes econòmics; la 
proposta de resolució de les homologacions de títols estrangers de postgrau; l’ordenació 
acadèmica dels títols propis de postgrau; les modificacions en els plans d’estudis, sempre 
que no tinguin efectes econòmics, i el POA.

Presidenta

Dra. Montserrat Giralt Batista
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Vicerectora i vicerector

Dra. Arantxa Capdevila Gómez

Dr. Lluís Marsal Garví

PDI

Dr. Josep Bonet Avalos

Dr. Joan Miquel Canals Bosch

Dr. Antoni Castro Salomó

Dr. Yolanda Cesteros Fernández

Dr. Luis Marqués Molías

Dr. Antoni Pigrau Solé

Dr. Domènec Savi Puig Valls

Sra. Roser Ricomà Muntané

Dr. John Style

Dr. Antonio Terceño Gómez

Fins al desembre de 2016: Dr. Josep Sànchez Cervelló

PAS

Sra. Esther Puig Vila

Estudiants 

Sra. Patricia Guzmán Valdés

Sra. Anna Prim Amador

Fins al desembre de 2016: Sra. Thaïs Morata Rosillo

Consell Social

Sr. Joaquim Via Rovira
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ACORDS

Sessió de 18 d’octubre de 2016

S’informa, favorablement, de la Normativa sobre dobles titulacions de grau i màster.

S’aproven les modificacions de plans d’estudis de grau i màster.

S’informa, favorablement, de l’actualització de la programació acadèmica del curs 2016-
17 per incloure-hi l’especialitat de Llengua i Literatura Catalana/Castellana en el màster 
de Formació del Professorat d’Educació Secundària, Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes.

S’informa, favorablement, de la proposta de nova programació d’estudis de grau, màster 
universitari i doctorat 2017-18. En concret, de la tramitació a la SEU electrònica, del Mi-
nisteri d’Educació, Ciència i Esport, dels estudis següents per verificar-los, un cop s’hi han 
incorporat les esmenes requerides per la Universitat: 

 – Grau d’Enginyeria Biomèdica

 – Grau d’Enginyeria de Bioprocessos i Aliments

 – Tecnologia de Bioprocessos

 – Grau d’Història

 – Grau d’Història de l’Art i l’Arqueologia

 – Grau de Màrqueting

 – MU d’Iniciació a la Recerca

 – MU d’Innovació i Recerca en la Intervenció Social

 – MU en Genètica, Física i Química Forense

 – MU en Gestió i Màrqueting de Destinacions Turístiques

 – Doctorat de Ciutat, Territori i Sostenibilitat

 – Doctorat de Treball Social

S’informa, favorablement, de la reedició del títol propi diploma de postgrau d’Auditoria 
Interna en Entitats de Crèdit.

S’aprova la modificació del model de competències transversals de la Universitat. En con-
cret:

En els nous plans d’estudis de graus, passarà a denominar-se “CT1. Utilitzar informació en 
llengua estrangera d’una manera eficaç”. 

En el cas dels nous plans d’estudis de màster, aquesta competència CT1 s’elimina i la com-
petència CT8 passarà a ser la CT1.
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Sessió de 14 de febrer de 2017

S’informa, favorablement, del pla pilot per a l’accés d’estudiants estrangers que no siguin 
residents d’estats membres de la Unió Europea, ni de països amb conveni de reciprocitat.

S’informa, favorablement, sobre la programació de postgraus del Centre de Formació Per-
manent 2017-18.

S’informa, favorablement, sobre la normativa de matrícula de grau i màster 2017-18.

S’informa, favorablement, sobre la Normativa acadèmica de grau i màster 2017-18.

S’informa, favorablement, sobre la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat 2017-18.

S’informa, favorablement, sobre la Normativa de docència 2017-18 i el calendari acadè-
mic.

S’aproven les modificacions dels plans d’estudis.

Sessió de 19 d’abril de 2017

S’aproven els calendaris acadèmics dels diferents centres. 

S’aproven les modificacions dels plans d’estudis.

 S’informa, favorablement, de la programació del Diploma de Postgrau d’Atenció a la Di-
versitat i el diploma de postgrau de Competència Digital Docent. 

Es ratifica l’acord pres, de forma virtual, en la sessió de la Comissió del passat 9 de març 
segons el qual s’informen, favorablement, de les propostes d’estudis de grau i màster uni-
versitari, amb curs d’implantació 2018-19, objecte d’avaluació interna.

Sessió de 4 de juliol de 2017

S’aprova la proposta de procediment de revisió d’exàmens.

S’informa, favorablement, de la proposta de protocol de canvi de nom. 

S’informa, favorablement, de les modificacions de la Normativa de matrícula de grau i 
màster i de la Normativa acadèmica de grau i màster. 

S’informa, favorablement, de la modificació de la Normativa de docència. 

S’aprova l’oferta de places per al curs acadèmic 2017-18 de grau i màster. 

S’aproven les modificacions de plans d’estudis. 

S’informa, favorablement, de l’aprovació definitiva de les titulacions per a la programació 
del curs 2018-19 següents:

 – Grau de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbil (180 crèdits)

 – Grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
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 – Grau de Turisme i Gestió Hotelera

 – Màster de Tecnologies del Vehicle Elèctric

 – Màster de Mecànica de Fluids Computacional (interuniversitari i virtual)

 – Màster de Gestió d’Àrees de Muntanya (interuniversitari)

 – Màster de Dret Públic i de l’Administració (interuniversitari)

 – Màster de Recerca i Innovació en Humanitats i Ciències Socials

 – Grau d’Història

 – Grau d’Història de l’Art i Arqueologia (abans Patrimoni Artístic i Arqueològic)

 – Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (180 crèdits)

 – Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (IGEMA, centre en procés d’adscripció)

 – Màster d’Innovació en la Intervenció Social i Educativa

S’aprova el model de fitxa PIN per programar titulacions per al 2019-20. 

S’aprova del calendari d’elaboració de titulacions per al 2019-20. 

Comissió de Política Científica i Transferència

La Comissió d’Investigació i Transferència està copresidida pel vicerector de Política Ci-
entífica i de Recerca i el vicerector de Transferència i Innovació. En formen part una vice-
rectora; deu membres del PDI, dos estudiants, un membre del personal d’Administració i 
Servei i un membre del Consell Social. Li competeixen aprovar les memòries de centres de 
recerca, sempre que no tinguin efectes econòmics; aprovar els convenis amb instituts de 
recerca adscrits i institucions sanitàries, sempre que no tinguin efectes econòmics; aprovar 
modificacions en el mapa de grups de la URV; convocar i resoldre ajuts a la recerca, la 
innovació i la transferència; aprovar la priorització de sol·licituds de finançament de la 
recerca a entitats externes; aprovar la política i els procediments de l’SGQ d’R+D+I i fer-ne 
el seguiment; autoritzar les accions derivades de la protecció de la propietat intel·lectual i 
industrial; autoritzar les accions derivades d’emprenedoria; autoritzar a empreses i entitats 
externes la publicació de dades de projectes i la utilització de la imatge URV, i avaluar els 
informes d’activitat dels investigadors/ores de la URV adscrits a centres d’R+D.

Presidents

Dr. Miquel Àngel Bové Sans

Dr. Josep Manel Ricart Pla 

Vicerectora

Dra. Montse Giralt Batista



68

PDI

Dra. M. Teresa Colomina Fosch

Dra. M. José Figueras Salvat

Dr. Josep Font Capafons

Dr. Jordi Castellà Roca

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

Dra. Maria Francisca Jiménez Herrera

Dra. Begoña Muguerza Marquínez

Dr. Josep M. Poblet Rius

Dr. John Style

Dr. Bernd Theilen

Dra. Juana M. Tierno García

Fins al desembre de 2016: Dr. Andreu Vigil Colet

Fins al gener de 2017: Dr. Gerard Pujadas Anguiano

PAS

Sra. Noelia Valdivieso Reche

Estudiants

Sr. Antonio Altuna Coy

Sra. Thaïs Morata Rosillo

Fins al desembre de 2016: Sra. Patricia Guzmán Valdés

Consell Social

Sr. Joan Pedrerol Gallego
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ACORDS

Sessió de 21 d’octubre de 2016

1. La Comissió, en relació amb els assumptes relatius a l’emprenedoria, acorda:

 – 1.1. Informar, favorablement, sobre la idoneïtat de la creació de l’empresa WELL-
TECH TMS  com a spin-off de la URV i la participació de la URV en l’esmentada 
empresa.

 – 1.2. Informar, favorablement, sobre la idoneïtat de l’empresa INCUBALIA en relació 
amb la sol·licitud de reconeixement com a start-up de la URV.

 – 1.3. Informar, favorablement, sobre la reducció de capital social de l’spin-off de la 
URV NT SENSORS, SL i ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat 
deTransferència i Innovació.

 – 1.4. Informar, favorablement, sobre el cessament, la liquidació i la dissolució de 
l’spin-off de la URV W3IS2-Internet Solutions & Information Systems, SL, així com 
de la reversió de la tecnologia a la URV, i ratificar les gestions i acords efectuats pel 
Vicerectorat de Transferència i Innovació.

 – 1.5. Informar, favorablement, del cessament, la liquidació i la dissolució de l’spin-
off de la URV Proteus Diagnostics, SL, així com de la reversió del coneixement a la 
URV i ICREA, i ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transfe-
rència i Innovació.

Sessió de 17 de novembre de 2016

1. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts d’incorporació i visualització d’investiga-
dors emergents URV–Banco de Santander 2014 (LINE2014):

 – 1.1. Donar el seu vistiplau a les exposicions orals de resultats que han presentat els 
investigadors/ores principals (o persona en qui han delegat) dels projectes finalitzats 
que s’especifiquen:

•	 1.1.1. 2014LINE-01

Investigador principal: Serratosa Casanelles, Francesc

Departament: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Títol del projecte: “Un mètode interactiu semisupervisat per ajudar un grup de 
robots a solucionar el problema de la identificació d’objecte en imatges”

•	 1.1.2. 2014LINE-11

Investigador principal: Arauna Baró, Núria

Departament: Estudis de Comunicació

Títol del projecte: “Jocs, comunicació i interaccions a la xarxa”
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 – 1.2. Ajornar l’exposició oral de resultats del projecte finalitzat 2014LINE-13, les 
dades del qual són:

•	 Investigador principal: Picó Junoy, Joan

•	 Departament: Dret Privat, Processal i Financer

•	 Títol del projecte: “La problemàtica de la prova civil”

en la propera sessió de la Comissió per incompareixença de l’investigador principal.

2. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en el projecte següent:

 – 2.1. 2016PAT-09. “A method for detection of presence or absence of analytes in 
fluids and an optical detection system for carrying out the method”. Autors URV 
(11,88%): Álvarez, R.A.; Pazos, N. Autors CTQ (11,87%): Álvarez, R.A.; Pazos, N. 
Autors ICREA (16,25%): Álvarez, R.A. Autors Medcom Advance (27,50%): Pazos, 
E.; Català, C.; Mir-Simon, B.; Gómez de Pedro, S. Autors Medcom Tech (32,50%): 
Sagalés, J.; Villanueva, C.

•	 2.1.1. Autoritzar la presentació davant l’Oficina Europea de Patents d’una sol-
licitud de modificació de la titularitat de la sol·licitud de patent (NANOMODS 
2) en virtut de la qual URV, ICREA, CTQ i MEDCOM TECH s’hi incorporen 
com a titulars juntament amb MEDCOM ADVANCE.

•	 2.1.2. Autoritzar la resolució del contracte de transferència de tecnologia (NA-
NOMODS), subscrit el 29 de juliol de 2013, en virtut del qual URV, CTQ i 
ICREA van atorgar a MEDCOM ADVANCE una llicència d’ús i explotació so-
bre la tecnologia i, en conseqüència, revertir a favor de les entitats esmentades 
els drets que es van concedir a l’empresa en relació amb la tecnologia.

•	 2.1.3. Autoritzar la formalització del contracte de cotitularitat i de llicència on 
es:

Defineixen les quotes de cotitularitat de les parts sobre la tecnologia NANO-
MODS 2.

Regulen els aspectes relacionats amb la llicència en què es mantenen les ma-
teixes condicions que s’havien pactat en la sol·licitud de patent NANOMODS.

Regula l’activitat de Medcom Advance com a entitat a qui les parts encomanen 
la gestió i explotació comercial de la tecnologia NANOMODS 2.

•	 2.1.4. Autoritzar la formalització de l’addenda en el contracte entre accio-
nistes, subscrit el 29 de juliol de 2013, per fer-hi constar que la referència 
del contracte de transferència de tecnologia de 29 de juliol de 2013 quedava 
substituïda pel nou contracte de cotitularitat i de llicència, que es va signar el 
passat 1 d’abril de 2016.

•	 2.1.5. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 4.2. 2016PAT-10. “Self-oscillating Dimmable Electronic Ballast for Induction Elec-
trodeless Fluorescent Lamps”. Autors URV (100%): Martínez, L.; Olalla, C.; Bonac-
he, R.

•	 2.2.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.
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•	 2.2.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent a la titularitat de la URV.

•	 2.2.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets so-
bre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV i auto-
ritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat 
industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

•	 2.2.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) en 
el percentatge corresponent a la titularitat de la URV.

•	 2.2.5. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 2.3. 2016PAT-11. “Smart-Toilet”. Inventor URV (16%): Andrade, F. Inventors externs 
a la URV (84%): Ferré, J.; Blanking, P.; Benítez, I.; González-Espressati, H.

•	 2.3.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

•	 2.3.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent a la titularitat de la URV.

•	 2.3.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets so-
bre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV, i auto-
ritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat 
industrial davant l’oficina de patents adient.

•	 2.3.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’oficina de patents adient en el percentatge corres-
ponent a la titularitat de la URV.

•	 2.3.5. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 2.4. 2016PAT-12. “Polysulfone based membrane contactors for CO2 capture”. In-
ventors URV (53,60%): García, R.; Nogalska, A. Inventors CTQ (46,40%): García, 
R.; Nogalska, A.; Tylkowski, B.

•	 2.4.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

•	 2.4.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent a la titularitat de la URV.

•	 2.4.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets so-
bre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV, i auto-
ritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de propietat 
industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

•	 2.4.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) en 
el percentatge corresponent a la titularitat de la URV.

•	 2.4.5. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.
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 – 2.5. 2013PAT-16. “Methods for determining the lipid distribution between the core 
and the shell of a lipoprotein particle”. Autor IISPV: Mallol, R. Autors URV/IISPV: 
Amigó, N.; Correig, X.; Masana, Ll.; Rodríguez, M.A.; Heras, M.; Plana, N. Titulari-
tat URV: 60%. Titularitat IISPV: 40%.

•	 2.5.1. Autoritzar l’entrada, en fase nacional, de la sol·licitud de patent.

•	 2.5.2. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 2.6. 2013PAT-17. “Method for thecharacterization of lipoproteins”. Autor IISPV: 
Mallol Parera, R. Autors URV/IISPV: Amigó Grau, N.; Correig Blanchar, X.; Masana 
Marín, Ll.; Rodríguez Gómez, M.A.; Heras Ibáñez, M.; Plana Gil, N.; Ribalta, J. Ti-
tularitat URV: 60%. Titularitat IISPV: 40%.

•	 2.5.1. Autoritzar l’entrada, en fase nacional, de la sol·licitud de patent.

•	 2.5.2. Aprovar el nou percentatge d’invenció per comptabilitzar la presència 
d’un investigador més entre els inventors.

•	 2.5.3. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

3. La Comissió acorda, en relació amb el programa Valorització del Coneixement 2016 
(R2B2016):

 – 3.1. Enviar als membres de la Comissió els documents següents de cada expedient 
per al seu coneixement:

•	 Resum de les sol·licituds

•	 Presentació de les sol·licituds

•	 Criteris de valoració

 – 3.2. Proposar la concessió dels ajuts a les sol·licituds en funció de la puntuació 
assolida:

•	 ≥90 punts, és a dir, una puntuació igual o superior al 90% dels 100 punts possi-
bles: 11.000 €.

•	 ≥70 punts i < 90 punts, és a dir, una puntuació igual o superior al 70%, però 
inferior al 90% dels 100 punts possibles: 7.000 €.

Les sol·licituds proposades per concedir són les següents:

•	 3.2.1. 2016R2B-01:

Import: 7.000,00 Euros

Període d’execució: 01-01-2017 - 31-12-2017

•	 3.2.2. 2016R2B-03:

Import: 11.000,00 Euros

Període d’execució: 01-01-2017 - 31-12-2017

•	 3.2.3. 2016R2B-04:

Import: 11.000,00 Euros

Període d’execució: 01-01-2017 - 31-12-2017

•	 3.2.4. 2016R2B-05:
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Import: 11.000,00 Euros

Període d’execució: 01-01-2017 - 31-12-2017

 – 3.3. Notificar la puntuació que han obtingut les sol·licituds als respectius investiga-
dors principals, d’acord amb el procés d’avaluació, els criteris i el barem establerts:

•	 3.3.1. 2016R2B-01. “L’execució civil privada: realització per persona o entitat 
especialitzada”. Cerrato Guri, Elisabet:

1.1. Viabilitat tècnica: 15,00 punts

1.2. Viabilitat comercial: 15,00 punts

1.3. Planificació, pressupost i model de negoci: 10,00 punts

1.4. Existència d’altres ajuts competitius de finançament: 0,00 punts

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació de la URV: 5,00 punts

2.2. Resum de l’acció: 15,00 punts

2.3. Presentació de l’acció: 15,00 punts

Total: 75,00 punts

•	 3.3.2. 2016R2B-03. “SMART WEARABLE PATCH: A breakthrough tool for 
monitoring dehydration”. Andrade, Francisco Javier:

1.1. Viabilitat tècnica: 15,00 punts

1.2. Viabilitat comercial: 15,00 punts

1.3. Planificació, pressupost i model de negoci: 10,00 punts

1.4. Existència d’altres ajuts competitius de finançament: 10,00 punts

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació de la URV: 0,00 punts

2.2. Resum de l’acció: 20,00 punts

2.3. Presentació de l’acció: 20,00 punts

Total: 90,00 punts

•	 3.3.3. 2016R2B-04. “PrediTASK: Gestió intel·ligent de tasques de manteniment 
en entorns industrials”. Guimerà Manrique, Roger:

1.1. Viabilitat tècnica: 15,00 punts

1.2. Viabilitat comercial: 15,00 punts

1.3. Planificació, pressupost i model de negoci: 10,00 punts

1.4. Existència d’altres ajuts competitius de finançament: 10,00 punts

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació de la URV: 10,00 punts

2.2. Resum de l’acció: 15,00 punts

2.3. Presentació de l’acció: 15,00 punts

Total: 90,00 punts
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•	 3.3.4. 2016R2B-05. “GPU Accelerated Artificial Intelligence for Quantitative 
Micrograph Analysis”. Baulin, Vladimir:

1.1. Viabilitat tècnica: 15,00 punts

1.2. Viabilitat comercial: 15,00 punts

1.3. Planificació, pressupost i model de negoci: 10,00 punts

1.4. Existència d’altres ajuts competitius de finançament: 10,00 punts

2.1. Ajuts rebuts per a accions d’innovació de la URV: 10,00 punts

2.2. Resum de l’acció: 15,00 punts

2.3. Presentació de l’acció: 15,00 punts

Total: 90,00 punts

 – 3.4. Valorar l’èxit dels projectes concedits en edicions anteriors.

4. La Comissió acorda, en relació amb el Programa Martí i Franquès d’ajuts a la investiga-
ció 2016 –modalitat predoctoral (2016PMF-PIPF)- 1a edició, ratificar la proposta de con-
cessió de les comissions de selecció.

5. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts per a la contractació de personal investiga-
dor novell 2017 (FI2017):

 – 5.1. Aprovar la redacció del procediment de priorització del personal investigador 
en formació de la URV, adaptada als criteris de la convocatòria d’ajuts destinats a 
universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de 
personal investigador novell (FI-DGR). 

 – 5.2. Aprovar l’ordre de prelació de les persones candidates que ha presentat la URV.

 – 5.3. Revisar els criteris de priorització de personal investigador en formació de la 
URV dins la convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i funda-
cions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR).

 – 5.4. Dur a terme els estudis següents en relació amb els ajuts per a la contractació 
de personal investigador novell (FI-DGR):

•	 5.4.1. Informe històric sobre els grups de recerca de la URV que han estat re-
ceptors de beneficiaris/àries d’ajuts FI-DGR.

•	 5.4.2. Informe històric sobre la universitat d’origen dels beneficiaris/àries 
d’ajuts FI-DGR a la URV.

6. La Comissió acorda, en relació amb la taula de correspondències entre actuacions 
d’R+D+I i UAA:

 – 6.1. Proposar la valoració de les actuacions següents, d’acord amb el barem que 
s’especifica en funció del grau de participació:

•	 6.1.1. Departament d’Empresa i Coneixement. Ajuts a Doctorats Industrials 
(DI).

IP: ................................................... 1,00 UAA

Participació: .................................... 0,75 UAA
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 – 6.2. Aprovar la taula de correspondències entre actuacions d’R+D+I i UAA 

Sessió de 9 de febrer de 2017

1. La Comissió manifesta el seu agraïment al Dr. Gerard Pujadas Anguiano per les seves 
contribucions com a representant del Departament de Bioquímica i Biotecnologia.

2. La Comissió dóna la seva benvinguda a la Dra. María Begoña Muguerza Marquínez, que 
s’incorporarà en breu com a representant del Departament de Bioquímica i Biotecnologia.

3. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en els projectes següents:

 – 3.1. 2017PAT-01. “Dispositiu d’olfacte electrònic per al diagnòstic precoç de càn-
cer gàstric”. Autors URV (49%): Ionescu, R. Autors Universitat de Pamplona, Colòm-
bia (51%): Durán, C.M.; Gualdrón, O.E.

•	 3.1.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

•	 3.1.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent a la titularitat de la URV (49%).

•	 3.1.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets so-
bre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (49%), 
i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de pro-
pietat industrial davant l’Oficina de la Propietat Industrial de Colòmbia (OPIC).

•	 3.1.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’Oficina de la Propietat Industrial de Colòmbia 
(OPIC), en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (49%).

•	 3.1.5. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.2. 2017PAT-02. “Citometer-like optofluidic Device for the quantification of circu-
lating tumour cells in breast cancer”. Inventors URV (62,5%): Álvarez, R.; Díaz, F.; 
Masons, J.; Pedrol, E. Inventor ICREA (5%): Álvarez, R. Inventor CTQC (2,5%): Ál-
varez, R. Inventor Fundación de Investigación HM Hospitales (10%): García, E. In-
ventor Medcom Advance SA. (10%): García, M. Inventor Medcom Tech, SA. (10%): 
Nazarenus, M.

•	 3.2.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

•	 3.2.2. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets 
sobre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV 
(62,5%), i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els 
drets de propietat industrial davant l’oficina de patents adient.

•	 3.2.3. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.3. 2017PAT-03. “A method to obtain a Platelet Rich Plasma (PRP) enriched with 
equal levels of plasmàtic growth factors and platelets”. Inventor URV (2,5%): Álva-
rez, R. Inventor ICREA (5%): Álvarez, R. Inventor CTQ (2,5%): Álvarez, R. Inventors 
Medcom Tech SA. (20%): Gómez, S.; Nazarenus, M. Inventors Medcom Advance, 
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SA. (20%): García, M.; Feng, X. Inventor Unidad de Cirugía Artroscópica SL. (16%): 
Sánchez, M. Inventors Unidad de Terapia Biológica Avanzada SL. (UTBA): Sánchez, 
P.; Delgado, D.; Gárate, A. Inventors UAB (10%): Alonso, J.; Puyol, M.M.; Calvo, A.

•	 3.3.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

•	 3.3.2. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets so-
bre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (2,5%), 
i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’oficina adient.

•	 3.3.3. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.4. 2017PAT-04. “Augmented reality for optical microscopes”. Autors URV (100%): 
Baulin, V.; Werner, M.

•	 3.4.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

•	 3.4.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent a la titularitat de la URV (100%).

•	 3.4.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets so-
bre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (100%), 
i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de pro-
pietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

•	 3.4.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) en 
el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (100%).

•	 3.4.5. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.5. 2017PAT-05. “A computer implemented method of generation of statistical-
ly uncorrelated molecule’s conformations and computer programs”. Autors URV 
(100%): Guo, Y.; Baulin, V.

•	 3.5.1. Autoritzar la sol·licitud d’extensió internacional PCT, de la sol·licitud de 
patent europea prioritària núm. EP16382045.9.

•	 3.5.2. Assumir les despeses de la presentació de la sol·licitud PCT, de la sol-
licitud de patent europea prioritària núm. EP16382045.9, davant l’Oficina Eu-
ropea de Patents (EPO) a través de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques 
(OEPM) amb els agents corresponents.

•	 3.5.3. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.6. 2017PAT-06. “Precursors for linear polyacenes”. Autor URV (7,5%): Echavar-
ren, A.M.; Autors ICIQ (92,5%): Echavarren, A.M.; Dorel, R.; McGonigal, P.R.

•	 3.6.1. Autoritzar la sol·licitud d’extensió internacional PCT, de la sol·licitud de 
patent europea prioritària núm. EP16382362.8.

•	 3.6.2. Assumir les despeses de la presentació de la sol·licitud PCT, de la sol-
licitud de patent europea prioritària núm. EP16382362.8, davant l’Oficina Eu-
ropea de Patents (EPO) a través de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques 
(OEPM) amb els agents corresponents.
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•	 3.6.3. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.7. 2017PAT-07. “Test de nivel de comprensión pragmática para sinohablantes de 
español como lengua extranjera”. Autors URV (85%): Gibert, M.I.; Gutiérrez-Colón, 
M.M.; Altre autor: (15%): Medina, P.

•	 3.7.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for Inte-
llectual Property, mitjançant i-DEPOT, a nom de la URV i el Sr. Pedro Medina 
García, segons el seus percentatges de cotitularitat, i la signatura posterior d’un 
acord de cotitularitat entre les parts.

•	 3.7.2. Assumir la part proporcional de les despeses de la presentació de l’obra 
davant de la Benelux Office for Intellectual Property, mitjançant i-DEPOT, a 
nom de la URV i el Sr. Pedro Medina García, segons el seus percentatges de 
cotitularitat.

•	 3.7.3. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

4. La Comissió, en relació amb el cessament, la liquidació i la posterior dissolució de l’em-
presa Confidence Data, SL., acorda:

 – 4.1. Emetre un informe favorable sobre la sortida de la Universitat Rovira i Virgili 
com a sòcia de l’esmentada empresa

 – 4.2. Emetre un informe favorable sobre la finalització de l’autorització d’ús comer-
cial del knowhow que la Universitat Rovira i Virgili ha cedit a l’esmentada empresa.

 – 4.3. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència i 
Innovació en aquesta qüestió.

5. La Comissió acorda, en relació amb la revisió de criteris d’avaluació i priorització de 
candidats URV dins el programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador pre-
doctoral en formació (FI):

 – 5.1. Crear una comissió d’estudi formada per membres de la Comissió de Política 
Científica i de Transferència, i per membres de la Comissió Redactora del Pla Es-
tratègic de Recerca i Innovació de la URV en l’àmbit de la qualitat, l’avaluació i el 
reconeixement.

 – 5.2. Rebre els informes històrics que s’han dut a terme sobre:

•	 5.2.1. Els grups de recerca de la URV que han estat receptors de beneficiaris/
àries d’ajuts FI-DGR.

•	 5.2.2. La universitat d’origen dels beneficiaris/àries d’ajuts FI-DGR a la URV.

6. La Comissió acorda, en relació amb el Programa Martí i Franquès d’ajuts a la investiga-
ció 2017, aprovar:

 – 6.1. Modalitat predoctoral: La posada en marxa del procés per conèixer la relació 
de places finançades a càrrec de projectes d’R+D+I, o bé d’altres entitats i la seva 
posterior convocatòria.



78

 – 6.2. Modalitat postdoctoral - Perfil Starting Grant: La posada en marxa del procés 
per a la convocatòria d’una plaça que es finançarà a càrrec del Programa de Foment 
de la Recerca 2017 de la URV.

7. La Comissió acorda, en relació amb el programa de Valorització del Coneixement 2017 
(R2B2017):

 – 7.1. Aprovar les bases de la convocatòria.

 – 7.2. Aprovar el calendari d’execució i el pressupost.

8. La Comissió acorda, en relació amb el programa Ajuts URV-Fundació Bancària “la Cai-
xa” per fer estades de recerca en centres internacionals de prestigi per part del personal 
investigador de la URV 2017 (2017ARES):

 – 8.1. Aprovar el calendari d’execució i el pressupost. 

 – 8.2. Aprovar les característiques de l’actuació. 

 – 8.3. Aprovar les bases de la convocatòria. 

 – 8.4. Aprovar el formulari de sol·licitud.

9. La Comissió acorda, en relació amb la modalitat beques postdoctorals del programa 
AXA ResearchFunds 2017, aprovar l’inici del procediment perquè candidats/ates de la URV 
puguin participar en la segona edició. 

10. La Comissió acorda, en relació amb els centres de recerca propis:

 – 10.1. Informar, favorablement, de les memòries d’activitat i els informes de tanca-
ment 2016 que s’especifiquen:

•	 Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC)

•	 Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)

•	 Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nanosistemes (EMaS)

•	 Centre de Recerca en Canvi Climàtic (C3)

•	 Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP)

 – 10.2. Autoritzar la transferència de la resta de la quantia econòmica de l’any 2016 
corresponent a:

•	 Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC)

•	 Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)

•	 Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nanosistemes (EMaS)

•	 Centre de Recerca en Canvi Climàtic (C3)

•	 Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP)

 – 10.3. Autoritzar el finançament del 50% de la quantia econòmica per a l’any 2017 
corresponent a:

•	 Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRA
MC):.......................50%

•	 Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CE-
DAT)...................................75%
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•	 Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nanosistemes 
(EMaS)...........50%

•	 Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública 
(CREIP)...................50%

 – 10.4. Ratificar l’acord entre el Vicerectorat de Política Científica i de Recerca i la 
Direcció del C3, segons el qual els membres d’aquest últim reorienten les seves 
activitats i la URV anul·la la seva aportació econòmica per a l’any 2017.

 – 10.5. Autoritzar el finançament de 10.000 euros a cadascun dels centres següents 
per a l’any 2017:

•	 Centre d’Estudis en Conflictes Socials (CECOS)

•	 Centre de Recerca en Antropologia de la Medicina (MARC)

Sessió de 19 d’abril de 2017

1. La Comissió aprova l’acta CPCT1/2017.

2. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts d’incorporació i visualització d’investiga-
dors emergents URV – Banco de Santander 2014 (LINE2014);

 – 2.1. Donar el seu vistiplau a l’exposició oral de resultats presentada per l’investiga-
dor principal del projecte finalitzat 2014LINE-13, les dades del qual són:

•	 Investigador principal: Picó Junoy, Joan

•	 Departament: Dret Privat, Processal i Financer

•	 Títol del projecte: “La problemàtica de la prova civil”

 – 2.2. Elaborar un informe de valoració del programa LINE2014.

3. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en els projectes següents:

 – 3.1. 2017PAT-08. “Nou diagnòstic ràpid i d’alta sensibilitat per la infecció produïda 
per Càndida Albicans mitjançant la infecció produïda per l’ús de nanopartícules 
mesoporoses de sílice”. Autors URV (10%): Marsal, L.F.; Xifré, E. Autors Universi-
tat Politècnica de València (60%): Ribes, Á.; Martínez, R.; Sancenón, F.; Martínez, 
M.D. Autors CIBER (20%): Aznar, E. Autors Instituto de Investigación La Fe (10%): 
Tormo, M.Á.; Pemán, J.

•	 3.1.1. Autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

•	 3.1.2. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), 
en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (10%).

•	 3.1.3. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.
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 – 3.2. 2017PAT-09. “Wire meshes for suppression of VIV”. Inventors URV (100%): 
Huera, F.

•	 3.2.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

•	 3.2.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent a la titularitat de la URV (100%).

•	 3.2.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets so-
bre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (100%), 
i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de pro-
pietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

•	 3.2.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), 
en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (100%).

•	 3.2.5. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.3. 2017PAT-10. “SimDoseCT: Computed Tomogrphy dose reporting software”. 
Autors URV (51%): Salvadó, M.; Cros, M. Autors Universitat de Leiden (40%): Joe-
mai, R.; Geleijns, J. Altre autor: (9%): Molina, D.

•	 3.3.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for In-
tellectual Property, mitjançant i-DEPOT, a nom de la URV, la Universitat de 
Leiden i el Sr. Diego Molina, segons els seus percentatges de cotitularitat.

•	 3.3.2. Assumir la part proporcional de les despeses de la presentació de l’obra 
davant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a 
nom de la URV, la Universitat de Leiden i el Sr. Diego Molina, segons el seus 
percentatges de cotitularitat.

•	 3.3.3. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

4. La Comissió, en relació amb les activitats d’emprenedoria que s’especifiquen, acorda:

 – 4.1. Informar, favorablement, sobre la idoneïtat de la creació de l’empresa Litigest 
Consultores, SL com a spin-off de la URV i la participació de la URV en l’esmentada 
empresa.

 – 4.2. Informar, favorablement, que la URV no participi en la nova ronda de finan-
çament que durà a terme l’spin-off de la URV Integrated Microsystems for Quality 
of Life, SL i de la consegüent ampliació de capital, així com ratificar les gestions i 
actuacions efectuades pel Vicerector de Transferència i Innovació al respecte.

 – 4.3. Informar, favorablement, sobre la idoneïtat de la creació de l’empresa Kamle-
on, SL com a spin-off de la URV i la participació de la URV en l’esmentada empresa.

5. La Comissió acorda, en relació amb l’edició dels ajuts per a la preparació de projectes 
internacionals a la URV 2017 (EXIT2017):

 – 5.1. Incloure la participació en convocatòries ERC (Starting / Consolidator / Advan-
ced Grants) com a motiu per sol·licitar un ajut dins aquest programa.

 – 5.2. Autoritzar la participació dels beneficiaris d’edicions anteriors d’aquest pro-
grama.
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 – 5.3. Ratificar la participació en convocatòries H2020 com a motiu per sol·licitar 
un ajut dins d’aquest programa, excloent programes com Erasmus+ o altres inicial-
ment.

 – 5.4. Aprovar la convocatòria en la propera sessió d’octubre 2017.

6. La Comissió acorda, en relació amb el Programa Martí i Franquès d’ajuts a la investiga-
ció 2017:

 – 6.1. Modalitat predoctoral: Aprovar la relació de places finançades a càrrec de pro-
jectes d’R+D+I o bé d’altres entitats:

•	 6.1.1. Projectes d’R+D+I: 1

•	 6.1.2. Altres entitats:

•	 6.1.2.1. URV - Centre Tecnològic de la Química de Catalunya: 1

•	 6.1.2.2. URV - Fundació Catalunya La Pedrera: 1

•	 6.1.2.3. URV - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària - Banco Santander: 1

 – 6.2. Modalitat postdoctoral - Perfil Starting Grant: Aprovar la relació de places: 
1

7. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts per a futurs investigadors 2017, aprovar la 
convocatòria d’ajuts, a l’espera de conèixer les conclusions de la revisió jurídica en curs, 
el nombre definitiu d’ajuts oferts i la partida pressupostària.

8. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts per publicar articles científics en accés 
obert 2017 (OPEN2017), aprovar la convocatòria d’ajuts, a l’espera de conèixer les con-
clusions de la revisió jurídica en curs i la partida pressupostària.

9. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts AXA ResearchFunds 2017 - Modalitat be-
ques postdoctorals, aprovar el calendari de priorització.

10. La Comissió acorda, en relació amb la revisió de criteris d’avaluació i priorització de 
candidats URV dins el programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador pre-
doctoral en formació (FI):

 – 10.1. Convocar una sessió específica al maig de 2017 per estudiar aquesta qüestió.

 – 10.2. Rebre un informe sobre els criteris que han emprat altres universitats/centres 
de recerca de Catalunya en aquesta qüestió.

 – 10.3. Rebre els informes històrics que s’han dut a terme sobre:

•	 10.3.1. Els grups de recerca de la URV que han estat receptors de beneficiaris/
àries d’ajuts FI-DGR.

•	 10.3.2. La universitat d’origen dels beneficiaris/àries d’ajuts FI-DGR a la URV.
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11. La Comissió acorda, en relació amb el Sistema de gestió de qualitat d’R+D+I basat en 
el Codi de bones pràctiques:

 – 11.1. Aprovar les bases del model.

 – 11.2. Aprovar una dotació econòmica de 10.000 € destinada a la compra de pa-
trons per al calibratge d’equips de mesura.

12. La Comissió acorda, en relació amb la normativa de bones pràctiques en la realització 
de treballs de transferència i prestació de serveis a la URV i amb les funcions del Comitè 
d’Ètica de la URV, iniciar el procés d’estudi per a la seva actualització i posterior imple-
mentació.

13. La Comissió acorda, en relació amb el mapa de grups de recerca de la URV 2009 
(MGR2009), deixar en suspens l’alta del grup de recerca ARIEM – Applied Research on 
Integral Education through Movement, l’investigador responsable del qual és el Dr. Luis 
Marqués Molías, del Departament de Pedagogia, fins a la propera edició del mapa, que es 
troba a l’espera de l’aprovació del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació de la URV.

Sessió de 2 de juny de 2017

1. La Comissió nomena el Dr. Jordi Castellà Roca, director del Departament d’Enginyeria 
Informàtica i Matemàtiques, secretari de la Comissió en la sessió 3/2017, de 2 de juny de 
2017, en substitució de la Dra. María José Figueras, directora del Departament de Ciències 
Mèdiques Bàsiques, atesa la seva absència.

2. La Comissió acorda, en relació amb la modalitat de beques postdoctorals del programa 
AXA ResearchFunds 2017:

 – 2.1. Ratificar el procés d’avaluació i l’ordre de prioritat de les persones candidates 
URV.

 – 2.2. Valorar la participació de persones candidates URV en futures edicions d’aques-
ta modalitat, atès el seu caràcter selectiu. 

3. La Comissió acorda, en relació amb el programa Ajuts URV-Fundació Bancària “la Cai-
xa” per desenvolupar estades de recerca en centres internacionals de prestigi per part del 
personal investigador de la URV 2017 (2017ARES):

 – 3.1. Prioritzar, en ordre decreixent, els projectes presentats, d’acord amb el valor 
d’avaluació científica obtingut.

 – 3.2. Informar la Fundació Bancària “la Caixa”, atesa la qualitat, viabilitat i impacte 
dels projectes presentats, tot esperant-ne el vistiplau, sobre la voluntat d’ampliar:

•	 3.2.1. El pressupost total del programa amb la quantia de 10.000 ‐ a càrrec de 
la Universitat Rovira i Virgili, de manera que quedi fixat en 45.000 ‐.

•	 3.2.2. El nombre total d’ajuts del programa en 5, de manera que quedi fixat 
en 10.
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 – 3.3. Seleccionar, per finançar-los, els projectes presentats que han obtingut una 
puntuació igual o superior a 8,27 en la fase d’avaluació científica.

 – 3.4. Elevar a l’òrgan instructor la proposta de concessió següent:

Expedient Sol·licitant Ajut proposat
2017ARES-21 de Domenico, Manlio 6.400,00 €
2017ARES-15 Oltra Massuet, Maria Isabel 8.737,00 €
2017ARES-18 Segarra Blasco, Agustí 8.737,00 €
2017ARES-03 Iglesias Carres, Lisard 7.926,00 €
2017ARES-08 Biosca Brull, Maria 3.200,00 €
2017ARES-24 Eckstein, Chris 2.000,00 € 
2017ARES-02 Souleymanou, Myriam Yasmine 2.000,00 €
2017ARES-11 Hurtado Caballero, Erica 2.000,00 €
2017ARES-06 Pezhman, Kazemi 2.000,00 €
2017ARES-01 Solé Daura, Albert 2.000,00 €
Total 45.000,00 €

4. La Comissió acorda, en relació amb la revisió de criteris d’avaluació i priorització de 
candidats URV dins el programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador pre-
doctoral en formació (FI), elaborar una simulació d’avaluació de les persones candidates i 
els grups de recerca de la convocatòria 2017, a partir de la proposta que consta en l’annex 
3, en què els indicadors siguin els següents, segons els criteris i els valors establerts:

 – 4.1. Persona candidata (valoració: 30%), segons la nota que es tingui de mitjana de 
l’expedient, d’acord amb els paràmetres de la convocatòria. 

 – 4.2. Grup de recerca (valoració: 40%), segons la puntuació que hagi obtingut el 
grup de recerca reconegut dins la darrera convocatòria SGR.

 – 4.3. Política científica de l’entitat (valoració: 30%), segons la distribució següent:

•	 4.3.1. Mèrits curriculars de la persona candidata: fins a 10%.

•	 4.3.2. Direcció de tesis doctorals internacionals del director de tesi: fins a 10%.

•	 4.3.3. El personal investigador predoctoral en formació FI vigent sota la super-
visió del mateix director/a de tesi: fins a 10%.

Sessió de 3 de juliol de 2017

1. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en els projectes següents:

 – 1.1. 2017PAT-11. “Perfluoro alkylation reagents”. Autors URV (95%): Castillón, S.; 
Boutureira, O.; Mestre, J. Autors CTQ (5%): Castillón, S.

•	 1.1.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

•	 1.1.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent a la titularitat de la URV (95%).
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•	 1.1.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets so-
bre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (95%), 
i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

•	 1.1.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), 
en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (95%).

•	 1.1.5. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 1.2. 2017PAT-12. “Dispositiu d’olfacte electrònic per al diagnòstic de Dengue”. 
Autors URV (50%): Ionescu, R.S; Welegaray, T.G. Autors Universitat de Pamplona 
(Colòmbia) (50%): Durán, C.M; Gualdrón, O.E.

•	 1.2.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

•	 1.2.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat pel per-
centatge total de titularitat (100%).

•	 1.2.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets so-
bre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (50%), 
i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de pro-
pietat industrial davant l’Oficina de la Propietat Industrial de Colòmbia (OPIC).

•	 1.2.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets 
de propietat industrial davant l’Oficina de la Propietat Industrial de Colòmbia 
(OPIC) pel percentatge total de titularitat (100%).

•	 1.2.5. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

 – 1.3. 2017PAT-13. “Millora de l’eficàcia del trasplantament autòleg de cèl·lules mare 
derivades de teixit adipós en pacients amb malaltia de Crohn”. Autors URV (10%): 
Vendrell, J.J. Autors Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (50%): Vendrell, J.J.; 
Fernández, S.; Serena, C. Autors Centro de Investigación Biomèdica en Red (20%): 
Vendrell, J.J.; Fernández, S.; Serena, C.; Zorzano, A. Autors Institut de Recerca Bi-
omèdica (10%): Zorzano, A. Autors Universitat de Barcelona (10%): Zorzano, A.

•	 1.3.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

•	 1.3.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent a la titularitat de la URV (10%).

•	 1.3.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets so-
bre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (10%), 
i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

•	 1.3.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), 
en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (30%).

•	 1.3.5. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.
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 – 1.4. 2017PAT-14. ”Mètode d’obtenció d’un hidrolitzat de pota de pollastre amb 
activitat inhibidora DPP-IV, activitat secretora similar al glucagó pèptid 1 (GLP-1) 
i efecte antihiperglucèmic”. Autors URV (100%): Muguerza, B.; Bravo, F.I.; Pinent, 
M.; Casanova, À.; Margalef, M.; Ardèvol, A.M.; Serrano, J.; Arola, Ll.

•	 1.4.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

•	 1.4.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent a la titularitat de la URV (100%).

•	 1.4.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets so-
bre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (100%), 
i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de pro-
pietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

•	 1.4.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), 
en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (100%).

•	 1.4.5. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferèn-
cia i Innovació sobre aquests resultats.

2. La Comissió, en relació amb les activitats d’emprenedoria i l’empresa CreatSens, SL, 
acorda informar favorablement sobre:

 – 2.1. La idoneïtat de la seva creació com a spin-off de la URV i la participació de la 
Universitat.

 – 2.2. L’assumpció, a càrrec de la Fundació URV, de les despeses que s’han ocasionat 
a causa de les gestions derivades de l’entrada en fases nacionals de la sol·licitud de 
patent per a la invenció que porta per títol “Sensor potenciomètric per a creatini-
na”, a través del finançament que ha concedit la Fundación Renal Íñigo Álvarez de 
Toledo (FRIAT) en el marc d’un ajut de transferència.

 – 2.3. La renúncia al dret d’adquisició preferent que té la URV com a sòcia de la 
companyia, d’acord amb la clàusula desena del contracte entre socis, acceptant la 
transmissió de participacions del Sr. Adrià Maceira Solé.

3. La Comissió, en relació amb les activitats d’emprenedoria i l’empresa Prokey Drinks, 
SL, acorda informar, favorablement, sobre la seva idoneïtat a propòsit de la sol·licitud de 
reconeixement com a start-up de la URV.

4. La Comissió, en relació amb les activitats d’emprenedoria i l’empresa Job in Smart Per-
sonnel Selection, SL, acorda:

 – 4.1. Informar, favorablement, sobre el cessament, la liquidació i la dissolució com 
a spin-off de la URV, així com sobre la reversió de l’obra i el coneixement a la Uni-
versitat.

 – 4.2. Assumir les despeses de cessament, liquidació i dissolució en el percentatge 
corresponent al capital social de la URV en l’esmentada empresa.

 – 4.3. Ratificar les gestions i els acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència i 
Innovació.

5. La Comissió acorda, en relació amb l’edició dels ajuts per a la preparació de projectes 
internacionals a la URV 2017 (EXIT2017):

 – 5.1. Aprovar el període de sol·licitud: del 17-07-2017 al 20-10-2017.

 – 5.2. Aprovar les bases de convocatòria.
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6. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts de matrícula dels estudiants de doctorat en 
règim de cotutela a la URV 2017 (MEDEC2017), aprovar les bases de convocatòria.

7. La Comissió acorda, en relació amb l’avaluació i priorització de candidats/ates URV dins 
el programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació 
(FI):

 – 7.1. Aprovar els criteris d’avaluació i priorització següents:

•	 Puntuació de l’expedient de la persona candidata (30% de la nota final).

Puntuació del grup de recerca receptor, segons mapa de grups de recerca de la 
URV vigent (40% de la nota final), que inclou els criteris següents:

Potencial humà.

Potencial de projectes d’R+D competitius vigents en la data de la convocatòria 
de contractes predoctorals FI.

Potencial econòmic de projectes d’R+D competitius i no competitius vigents 
en la data de la convocatòria de contractes predoctorals FI.

Potencial de formació: nombre de tesis doctorals dirigides durant els darrers 
5 anys en la data de la convocatòria de contractes predoctorals FI. Si la tesi 
doctoral obté la menció internacional, el seu valor és d’1.5.

Qualitat de la producció científica.

•	 Puntuació de la política científica de la URV (30% de la nota final), que inclou 
la valoració dels criteris següents:

L’expedient acadèmic de la persona candidata (10 punts com a màxim).

•	 La puntuació del grup de recerca reconegut de la Generalitat de Catalunya al 
qual està vinculat el director/a de tesi de la persona candidata (10 punts com 
a màxim).

L’atracció de talent del grup de recerca receptor: un membre del grup de recer-
ca és un investigador/a ERC, ICREA, ICREA Acadèmia, Ramón y Cajal, MSCA-
IF, Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós o altres contractes postdoctorals similars 
(10 punts com a màxim).

 – 7.2. Cas que un grup de recerca presenti dos o més persones candidates, aquestes 
s’ordenen per nota de l’expedient acadèmic respectiu.

 – 7.3. Tenir en compte la pertinença del director/a de la persona candidata a un grup 
de recerca reconegut de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el barem següent:

•	 Si el grup de recerca està adscrit a la URV: 3 punts.

•	 Si el grup de recerca no està adscrit a la URV:1 punt.

 – 7.4. Modificar el procediment de priorització de personal investigador en formació 
(FI) en els termes indicats.

 – 7.5. Publicar els criteris d’avaluació i priorització al web de la URV.

8. La Comissió acorda, en relació amb el Sistema de gestió de qualitat en R+D+I, aprovar 
la nova versió del Manual de qualitat dels grups de recerca certificats amb ISO 9001, que 
inclou els canvis següents:
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 – 8.1. Nombre de persones.

 – 8.2. Annex III. S’actualitza la relació de grups dins l’abast de l’SGQ en R+D+I.

 – 8.3. S’especifica que es tracta de la versió 2008 de la norma ISO, ja que, actual-
ment, també està en vigència la versió 2015.

9. La Comissió acorda, en relació amb la taula de correspondències entre actuacions 
d’R+D+I i UAA:

 – 9.1. Proposar la valoració de les actuacions següents, d’acord amb el barem que 
s’especifica en funció del grau de participació:

•	 9.1.1. Institut d’Estudis Autonòmics. Beques per a la recerca sobre l’organitza-
ció territorial del poder dels estats.

Modalitat 1. Estades de recerca a l’estranger

IP: 0,00 UAA

Participació: 0,00 UAA

•	 Modalitat 2. Elaboració d’un treball en equip a Catalunya o a la resta de l’Estat

IP: 1,00 UAA

Participació: 0,75 UAA

•	 Modalitat 3. Elaboració d’un treball individual a Catalunya o a la resta de l’Estat

IP: 1,00 UAA

Participació: No aplica

•	 Modalitat 4. Estada d’investigadors estrangers en el marc de grups de recerca 
d’universitats catalanes.

IP: 0,00 UAA

Participació: 0,00 UAA

9.2. Aprovar la taula de correspondències entre actuacions d’R+D+I i UAA 

Comissió de Recursos Humans

La Comissió de Recursos Humans està copresidida pel vicerector del Personal Docent i In-
vestigador i el gerent. En formen part un vicerector, deu membres del PDI, dos estudiants i 
dos membres del personal d’Administració i Serveis. Li competeixen les funcions següents: 
aprovar els permisos de més de tres mesos, els períodes sabàtics, la concessió de venia 
docendi, les propostes de professorat visitant i les comissions de servei del PDI; aprovar 
les renovacions de professorat; aprovar els canvis d’adscripció del PDI; aplicar el dimensi-
onament de coordinadors de màster i de programes de doctorat; prioritzar les sol·licituds 
de promoció del professorat; aprovar les sol·licituds de càtedres d’excel·lència (modalitat 
B); aprovar les convocatòries de resultes del PDI; aprovar la creació, la modificació i la 
supressió de fitxes d’unitat; aprovar la creació, la modificació i la supressió de descripcions 
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de llocs de treball del PAS; proposar les modificacions de plantilla i la relació de llocs de 
treball del personal d’Administració i Serveis en el Consell Social; aprovar les convocatò-
ries del PAS i les modificacions que hi pugui haver; convocar i resoldre el cofinançament 
d’equip docent i de RAM, i aprovar l’aplicació anual del PREI.

Copresidents

Dr. Lluís Marsal Garví

Sr. Manuel Molina Clavero

Vicerectors

Dr. Josep Manel Ricart Pla

Professorat

Dr. Jesús Jorge Brezmes Llecha

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Dra. M. Francisca Jiménez Herrera

Dr. Bernat López López

Dr. Ramon M. Miralles Pi

Dra. Begoña Muguerza Marquínez

Dr. Josep M. Poblet Rius

Dr. José Carlos Suárez Fernández

Dr. Joan Manel Vallès Rasquera

Fins al gener de 2017: Dr. Gerard Pujadas Anguiano

Fins al maig de 2017: Dra. Maria Victòria Sánchez Rebull

PAS

Sr. Joel Fernández García

Sra. Esther Puig Vila

Estudiants

Sr. Henry Patricio Moscoso Carrillo

Sra. Anna Prim Amador

Fins al desembre de 2016: Sr. Miguel Corazón de Jesús Domènech, Sra. Patricia Guzmán Valdés
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ACORDS

Sessió de 10 d'octubre de 2016

S’acorda aprovar la convocatòria de resultes de contractes de personal investigador pre-
doctoral en formació-Programa Martí i Franquès d’ajuts a la investigació. 

S’acorda aprovar les estades de professorat visitant. 

S’acorda aprovar els períodes sabàtics. 

S’acorda aprovar les venia docendi.

S’acorda aprovar les sol·licituds de permís. 

S’aprova, per assentiment dels membres de la Comissió, que les persones que gaudeixin 
d’un període sabàtic poden participar en els òrgans col·legiats dels quals són membres.

S’acorda aprovar les modificacions de places de PAS. 

S’acorda aprovar l’adequació de fitxes d’unitat. 

S’acorda suprimir la descripció del lloc de treball de tècnic/a de gestió econòmica de la 
recerca.

S’acorda aprovar dels afers de tràmit corresponent als errors materials de modificacions de 
places 

Sessió de 14 de desembre de 2016

S’acorda aprovar la convocatòria del Programa d’Equipament docent 2017.

S’acorda aprovar la convocatòria del Programa de Cofinançament RAM 2017.

S’acorda aplicar els criteris de promoció de TU/CEU a CU.

S’acorda aprovar les noves accions del Pla 2016-18 de l’HRS4R.

S’acorda aprovar les estades de professorat visitant. 

S’acorda aprovar les venia docendi.

S’acorda aprovar les sol·licituds de permís.

S’acorda aprovar les modificacions de places de PAS.

S’acorda aprovar l’adequació de fitxes d’unitat. 

S’acorda aprovar la descripció del lloc de treball de comandament base de la secretaria 
del Rectorat.

S’informa de les places atorgades. 
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Sessió de 13 de febrer de 2017

1. S’acorda aprovar les estades de professorat visitant. 

2. S’acorda aprovar les venia docendi.

3. S’acorda aprovar les sol·licituds de permís. 

4. S’acorda aprovar les modificacions de places de PAS. 

5. S’acorda aprovar l’adequació de fitxes d’unitat. 

Sessió de 20 d’abril de 2017

S’acorda aprovar la resolució de la convocatòria del Programa d’Equipament Docent 2017. 

S’acorda aprovar la resolució de la convocatòria del Programa de Cofinançament RAM 2017. 

S’acorda aprovar l’aplicació dels criteris de dimensionament de coordinadors de Màster i 
Programes de Doctorat curs 2017-18. 

S’acorda aprovar les renovacions de les comissions de serveis curs 2017-18. 

S’acorda aprovar les renovacions de personal investigador predoctoral en formació curs 
2017-18. 

S’acorda aprovar les càtedres d’excel·lència. 

S’acorda aprovar les estades de professorat visitant. 

S’acorda aprovar les venia docendi.

S’acorda aprovar els períodes sabàtics. 

S’acorda aprovar les sol·licituds de permisos. 

S’acorda aprovar els canvis de vinculació de centre. 

S’acorda aprovar les modificacions de places de PAS11.

S’acorda aprovar la convocatòria de places PAS.

S’acorda aprovar les especificacions de places PAS.

S’acorda aprovar l’adequació de fitxes d’unitat. 

S’informa de les places atorgades. 
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Sessió de 7 de juny de 2017

S’acorda aprovar la convocatòria de professorat agregat interí i de professorat lector, que 
consten en l’annex que s’hi adjunta.

Sessió de 3 de juliol de 2017

S’acorda aprovar les renovacions de professorat per al curs 2017-18: PDI laboral temporal.

S’acorda aprovar les comissions de servei per al curs 2017-18. 

S’acorda aprovar els períodes sabàtics que consten en l’annex que s’hi adjunta.

S’acorda aprovar les estades de professorat visitant que consten en l’annex que s’hi adjunta. 

S’acorda aprovar les venia docendi que consten en l’annex que s’hi adjunta. 

S’acorda aprovar les sol·licituds de permisos que consten en l’annex que s’hi adjunta.

S’acorda aprovar l’adequació de fitxes d’unitat i organigrames.

S’acorda aprovar les modificacions de places de PAS que consten en l’annex que s’hi ad-
junta. 

S’informa de les places atorgades que consten en l’annex que s’hi adjunta. 

Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària

La Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària està presidida per la vice-
rectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària. En formen part dos vicerectors, 
deu membres del PDI, un membre del personal d’Administració i Serveis i tres estudiants. 
Li competeixen aprovar l’oferta del currículum nuclear; les normatives específiques del sis-
tema de pràctiques, del TFG/TFM, de compensació per avaluació global, de reconeixement 
d’experiència laboral i professional, i de trasllat d’expedients, i també el programa de la 
Universitat d’Estiu. A més, són de la seva competència aprovar, convocar i resoldre els ajuts 
i les beques de la URV; validar les experiències d’APS; aprovar els perfils de pràctiques 
externes en els centres, les estructures o els serveis de la URV, i aprovar el reconeixement 
de crèdits entre CFGS i estudis de grau.

Presidenta

Dra. Arantxa Capdevila Gómez
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Vicerectors

Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana

Dr. Jordi Tous Pallarès

PDI

Dr. Pau de Solà-Morales Serra

Dr. Joan Miquel Canals Bosch

Dra. M. José Figueras Salvat

Dr. Josep Font Capafons

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Dr. Luis Marqués Molías

Dra. Carme Oriol Carazo

Dr. Antoni Pigrau Solé

Dr. Domènec Savi Puig Valls

Sra. Roser Ricomà Muntané

Fins al desembre de 2016: Dra. Natàlia Català Torres i Dr. Josep Sánchez Cervelló

Fins al maig de 2017: Dra. Maria Victòria Sánchez Rebull

PAS

Sra. Esther Puig Vila

Estudiants

Sr. Antonio Altuna Coy

Sra. Patricia Sofia Guzmán Valdés

Henry Patricio Moscoso Carrillo

Fins al desembre de 2016: Sr. Miguel Corazón de Jesús Doménech, Sra. Patricia Guzmán Valdés i Sra. Thaïs Morata Rodillo
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ACORDS

Sessió de 13 d’octubre de 2016

Validació de les experiències APS.

Aprovació de la proposta d’adjudicació de beques de col·laboració amb departaments del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (convocatòria 2016-17).

Aprovació de la modificació de la Normativa de pràctiques externes de la Facultat d’Infer-
meria.

Aprovació de la modificació del Protocol de gestió de les pràctiques externes a la mateixa 
Universitat.

Aprovació de la modificació de la convocatòria d’ajuts extraordinaris a matrícula (convo-
catòria 2016-17), que passen a ser ajuts extraordinaris a matrícula de grau de la Fundació 
Bancària “la Caixa” i la URV.

Aprovació de reconeixement de crèdits entre CFGS i estudis de grau de Treball Social, Re-
lacions Laborals i Ocupació i Infermeria.

Aprovació de la convocatòria de la Universitat Rovira i Virgili per al Programa de Suport 
per a Esportistes d’Alt Nivell per al curs 2016-17.

Sessió de 12 de desembre de 2016

Validació de les experiències APS.

Aprovació de la modificació de la Normativa de pràctiques externes de l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura.

Aprovació de les adaptacions per a estudiants amb discapacitat.

Aprovació de reconeixement de crèdits entre CFGS i estudis.

Sessió de 9 de febrer de 2017

Validació de les experiències APS.

Informació favorable a la proposta de premis extraordinaris de final d’estudis del curs aca-
dèmic 2015-16, de 1r i 2n cicle, grau i màster.

Aprovació de la modificació de les normatives de Treball de Fi de Grau i Màster de la Fa-
cultat d’Enologia.

Aprovació de la modificació dels criteris de trasllat d’expedient de la Facultat d’Infermeria.

Aprovació de la proposta d’adjudicacions provisionals dels ajuts extraordinaris a matrícula 
de grau de la Fundació Bancària “la Caixa” i la URV.
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Sessió de 9 de febrer de 2017

Validació de les experiències APS. 

Aprovació de la modificació dels criteris de trasllat d’expedient de la Facultat de Ciències 
de l’Educació i Psicologia, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i de la Facultat de 
Química. 

Aprovació dels criteris de trasllat d’expedient del CESDA. Aprovació de la modificació de 
la Normativa de Pràctiques Externes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.

Aprovació de la Normativa de Pràctiques Externes de la Facultat d’Enologia.

Aprovació de les bases de la convocatòria dels premis URV al rendiment acadèmic de 
l’estudiantat guanyador de les olimpíades acadèmiques de 2017. 

Aprovació dels criteris de distribució de les beques de col·laboració amb departaments del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (convocatòria 17-18). 

Modificació del Procediment de Convocatòria i Selecció de les Beques de Col·laboració 
amb la URV. 

Aprovació de la sol·licitud de la professora Ramona Torrents perquè la participació dels es-
tudiants de la URV en l’activitat de mentoria del Projecte Rossinyol sigui reconeguda com 
a activitat extraordinària, amb 2 ECTS, a partir del curs 2017-2018.

Comissió de Prevenció de Riscos Laborals

La Comissió de Prevenció de Riscos Laborals està presidida pel vicerector d’Universitat i 
Societat. En formen part el gerent, set membres del PDI i dos membres del personal d’Ad-
ministració i Serveis. Li competeixen aprovar la planificació anual de mesures correctores i 
preventives derivades de l’aplicació del Model URV per a la gestió preventiva i la seva pri-
orització, i determinar els recursos necessaris per dur-les a terme i els canals d’informació 
que en garanteixin la  difusió. També són de la seva competència aprovar les modificacions 
dels documents inclosos en el Model URV per a la gestió preventiva (Manual de gestió de 
prevenció de riscos laborals, Qüestionari preventiu, Declaració responsable, Guia de crite-
ris preventius, procediments generals, instruccions de treball, registres) i la seva aplicació, 
així com aprovar la distribució de la dotació econòmica assignada a la prevenció de riscos 
laborals, d’acord amb la planificació anual, els informes tècnics pertinents i els requeri-
ments del Consell de Govern; avaluar el compliment dels requisits legals o reglamentaris, o 
les normes subscrites per l’organització que s’apliquen a les instal·lacions, la maquinària i 
els equips i les activitats de la URV relatives a la prevenció de riscos laborals, i proposar, si 
escau, mesures incentivadores, correctores o sancionadores. A més, la Comissió estableix 
criteris d’aplicació i seguiment de les polítiques de vigilància de la salut adreçades als 
treballadors de la URV; rep les avaluacions tècniques periòdiques del Model URV per a la 
gestió preventiva, i aplica, si escau, les millores que indiquen aquestes avaluacions, i pro-
posa al Consell de Govern, per a la seva aprovació, l’Informe anual de seguiment, control 
i avaluació del Model URV per a la gestió preventiva.
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President

Dr. Jordi Tous Pallarès

Gerent

Sr. Manuel Molina Clavero

PDI

Dr. Josep Bonet Avalos

Dr. Antoni Castro Salomó

Dra. Yolanda Cesteros Fernández

Dr. Pau de Solà-Morales Serra

Dr. Ramon M. Miralles Pi

Dr. Antonio Terceño Gómez

Dra. Juana M. Tierno García

Fins al desembre de 2016: Dr. Andreu Vigil Colet

PAS

Sr. Joel Fernández García

Sra. Noelia Valdivieso Reche
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ACORDS

Sessió de 15 de desembre de 2016

Prendre raó de l’activitat preventiva que ha dut a terme l’Oficina de Prevenció de Riscos 
Laborals de la URV des de la darrera reunió de la Comissió fins al 30 de novembre de 2016.

Prendre raó de la revisió 2016 del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la URV. 

Planificar l’activitat preventiva següent per al 2017:

 – Relativa a la formació dels treballadors/ores, a l’empara de l’article 14.2 i 19 de la 
Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

A fi de millorar la formació en prevenció de riscos laborals dels treballadors/ores URV, a 
l’empara de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos; encarregar a l’OPRL 
que proposi, amb la consulta i participació del Comitè de Seguretat i Salut (CSS), un pla 
deformació en prevenció de riscos laborals obligatori, tant per al col·lectiu PAS com per al 
PDI, que ha de presentar-se a la Comissió de desembre de 2017 i, si escau, s’ha d’aprovar 
per implementar-lo a partir del 2018.

Mentre no s’aprovi el pla de formació PRL de la URV abans esmentat, cal:

Impulsar les activitats formatives, seguint la previsió de planificació mitjançant les unitats 
de formació de l’ICE i de RRHH, per al personal PDI i PAS respectivament.

Indicar clarament (en cada convocatòria de les activitats formatives) que l’assistència és 
obligatòria per als treballadors/ores (lloc de treball) amb els perfils d’activitat URV indicats, 
a l’empara de l’article 14.2 i 19 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals.

Relativa a la informació dels treballadors/ores, a l’empara de l’article 14.2 i 18 de la Llei 
31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

A fi de millorar la informació dels riscos del lloc de treball, les mesures de protecció i pre-
venció, així com les instruccions de treball, per al personal URV, s’ha d’encarregar:

A l’SRI i TIC que proposi i posi en funcionament, al més aviat possible, canals d’informa-
ció i gestors documentals ( o altres eines compatibles que siguin eficaces i eficients per 
a la informació i el registre d’evidències) que permetin informar del risc específic a cada 
treballador/a URV, tant a l’inici de l’activitat laboral com periòdicament.

Mentre no es puguin disposar dels canals d’informació i els gestors documentals esmentats, 
cal encarregar:

A l’OPRL que planifiqui i dugui a terme la informació dels riscos, les mesures de protecció 
i de prevenció, així com les instruccions del lloc de treball, del personal URV.

Als directors de departament i caps d’unitat (o les persones amb personal URV al seu 
càrrec) que vetllin per la informació de riscos dels treballadors/ores al seu càrrec i liderin 
la recollida del formulari de rebuda de la informació pròpiament dita (PGPRL-04-01) del 
personal al seu càrrec i el transmetin a l’OPRL, dins del termini que s’estableixi.

Relativa als criteris de priorització de la despesa per eliminar o controlar els riscos identi-
ficats.
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A fi d’eliminar i/o controlar els riscos identificats (mesures correctores i preventives identi-
ficades), cal destinar els recursos no compromesos seguint el criteri següent:

•	 En primer lloc: riscos en alçada.

•	 En segon lloc: en relació a les mesures correctores, preventives o de protecció, 
a igual valor de risc, s’han de prioritzar aquelles que afectin el major nombre 
de persones.

Relativa a altres aspectes rellevants a l’empara de la Llei 31/95, de 8 denovembre, de pre-
venció de riscos laborals.

A fi de millorar la traçabilitat dels registres de l’activitat preventiva, cal adequar l’aplicatiu 
PRL de la UXXI a les necessitats de la URV.

A fi de poder identificar riscos i gestionar-los convenientment, cal continuar amb el des-
plegament del qüestionari preventiu i la declaració responsable a l’hora de donar d’alta un 
projecte.

4. Aprovar els documents preventius del Pla de Prevenció de Riscos Laborals proposats pel 
Comitè de Seguretat i Salut de la URV.

Codi del document Edició vigent

Pla de Prevenció de Riscos Laborals 3
IT-PGPRL-03-01 Gestió preventiva bàsica vinculada a la contractació 0
PGPRL-04-02 Informació de riscos específics del lloc de

treball i funció i mesures de protecció i prevenció aplicables

1

IT-PGPRL-04-17 Manual d’instruccions, normativa interna

de prevenció de riscos laborals, informació de risc i mesures de 
prevenció i protecció de la URV

0

PGPRL-12-01 Qüestionari tècnic de dades del lloc de treball 1
PG-22 Models preventius de la URV 1
Guia de criteris Preventius 3
IT-PGPRL-19-02 Protocol d’actuació en cas de possible

assetjament 
2

Codi de bones pràctiques per prevenir l’assetjament 0
PGPRL-05 Protecció especial de treballadors/ores 1
PGPRL-04-01 Full de registre d’EPIS 1
IT-PGPRL-04-11 Gestió, control i manteniment de farmacioles 1
PGPRL-03 Formació i informació 1
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Consell de Direcció

El Consell de Direcció és l’òrgan consultiu i d’assessorament del rector en la direcció, co-
ordinació i execució de la política i la gestió de la Universitat. Li correspon assessorar el 
rector en tots els afers que són de la seva competència, i en particular en els de direcció, 
govern i gestió de la Universitat; proposar els plans generals d’actuació en relació amb 
la política de la Universitat; establir les directrius per elaborar la proposta de pressupost 
anual; fixar les directrius generals que han d’orientar les activitats encomanades als vice-
rectors, al secretari general i al gerent, i coordinar l’execució dels acords del Consell de 
Govern i del Claustre Universitari. 

El Consell de Direcció està constituït pel rector, que el presideix, els vicerectors, el director 
del Campus Terres de l’Ebre, els delegats del rector, el secretari general i el gerent.

Rector

Dr. Josep Anton Ferré Vidal

Vicerector de PDI

Dr. Lluís Marsal Garví

Vicerector de Política Científica i de Recerca

Dr. Josep Manel Ricart Pla

Vicerectora d’Avaluació de la Qualitat

Dra. Montserrat Giralt Batista 

Vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària

Dra. Arantxa Capdevila Gómez

Vicerectora d’Internacionalització

Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana

Vicerector d’Universitat i Societat

Dr. Jordi Tous Pallarés 
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Vicerector de Transferència i Innovació

Dr. Miquel Àngel Bové Sans

Delegat del rector d’Organització i Recursos

Dr. Xavier Farriol Roigés

Delegat del rector de Relacions Institucionals

Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí

Delegat del rector de TIC

Dr. Roberto Giral Castillón

Delegat del rector de Comunicació

Dra. Noemí Rabassa Figueras

Director del campus de les Terres de l’Ebre

Dr. Azael Fabregat Llagostera 

Secretari general

Dr. Esteve Bosch Capdevila

Gerent

Sr. Manuel Molina Clavero


