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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 entesa.

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 2017-18

 – 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 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 segona pròrroga del conveni de col·laboració entre la URV i la Funda-
ción Repsol per patrocinar beques a alumnes d’ensenyament secundari per estudiar 
a la URV. Continuant la tasca iniciada en col·laboració amb Repsol, la Fundación 
Repsol segueix copatrocinant aquestes beques juntament amb el Consell Social. 
Aquest conveni 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.
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 – 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 a la realització i el finançament de l’estudi de la inserció dels graduats, doctors 
i màsters en el món laboral.

 – Continua la col·laboració del Consell Social en la Càtedra Universitat URV-Empresa 
sobre el foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses a la URV. El conveni de 
col·laboració 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 
2017. També ha participat en l’edició de premsa especialitzada, ha distribuït cintes 
i targetes d’identificació amb el logotip de la Universitat que s’han entregat a or-
ganitzadors, 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 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.

 – Participació del president a l’acte institucional de commemoració dels 25 anys de la 
Facultat de Ciències Jurídiques. 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 Universitat. Assistència a diferents actes i activitats instituci-
onals: investidures doctor honoris causa, Fòrum d’Ocupació Universitària, Setmana 
de la Ciència, First Lego League, Mercat de Projectes Socials, Dia de l’Emprenedo-
ria del Sud de Catalunya, actes de lliurament de diferents premis i reconeixements, 
i visites reunions als diferents centres de la Universitat.

 – 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 2017-18

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. 
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Premis del 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. 

Aquest curs acadèmic s’ha resolt la primera convocatòria que agrupa els premis en cinc 
modalitats diferents:

 – 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 estudis de dones i gènere.

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

S’ha convocat també la dotzena convocatòria dels premis, que es preveu resoldre 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: 

Premi Maria Josepa Massanés

«Les eleccions del febrer de 1936 a Vilafranca del Penedès», de Narcís Atzerà Bosch. Esco-
la Camp Joliu del Penedès, de Vilobí del Penedès. Tutor: Xavier Huguet Jansà.

«L’amor als contes», d’Ingrid Comí Ferré. Institut Els Alfacs, de Sant Carles de la Ràpita. 
Tutor: Carles Roset Castany.

«Dignitat en l’últim sospir: l’eutanàsia, solució o problema?», de Paula Gonzàlez Casano-
va. Institut Deltebre, de Deltebre. Tutora: Maria Mercè Costa Franch.

«Aproximació a l’exili republicà: el cas del Mexique», d’Óscar Hernández Segovia. Institut 
Baix Camp, de Reus. Tutora: Cinta Margalez Faneca.

1a reserva: «De tradició a patrimoni», d’Adriana Romeo Boada. Institut Jaume Huguet de 
Valls. Tutor: Antoni Marsal Bonet.

2a reserva: «40 anys de Dagoll Dagom», de Cristina Cuadrat González. Institut Samuel Gili 
i Gaya, de Lleida. Tutora: Iolanda Dolcet Ibars.

3a reserva: «La musicoteràpia. Estudi sobre els efectes i l’aplicació de la música en l’ús te-
rapèutic», de Marina Ribas Duran. Institut d’Altafulla, d’Altafulla. Tutor: José Ramón García 
Moreno.
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Premi Eduard Saavedra

«El món de la robòtica», d’Àngel Piera García. Col·legi La Salle-Reus. Tutor: Salvador Cabré 
Piñol.

«Lladres de dades a l’era digital», d’Enric Simó Queralt. Institut Manuel Sales i Ferré, 
d’Ulldecona. Tutor: Ricard Reverter Forcadell.

«La regeneració amb ulls de planària», d’Ignasi Solé Clua. Institut Terra Alta, de Gandesa 
Tutora: Cinta Alemany Gasol.

1a reserva: «La construcció d’un drone», de Jaume Espuis Rel. Institut Terra Alta, de Gan-
desa. Tutor: Jordi Montero Aura.

2a reserva: «Què bevem? Un estudi sobre la qualitat de l’aigua», de Viorel Ciohodaru. Ins-
titut Manuel Sales i Ferré, d’Ulldecona. Tutora: Maria Dolors Vidal Segarra.

Premi Rafael Battestini

«Créixer en color», de Sara Correa Martínez. Institut Baix Camp, de Reus. Tutora: Paloma 
Belenguer Domènech.

«Ingesta de contaminants químics emergents pel consum de peix i marisc», de Pol Clivillé 
Cabré. Col·legi La Salle-Reus, de Reus. Tutora: Maria Goretti Merseburger Canals.

1a reserva. «Bateria baixa, necessito cafeïna», de José Soriano Guerrero. Institut Baix Camp, 
de Reus. Tutora: Paloma Belenguer Domènech.

2a reserva: «Els cucs amb memòria de Darius Forrai». Institut Baix Camp, de Reus. Tutora: 
Paloma Belenguer Domènech.

Premi Maria Helena Maseras

«La ruptura del silencio. Historia de la mujer en la literatura española», d’Elisa Ortí Cha-
cón. Institut Ramon Berenguer IV, d’Amposta. Tutora: Vanesa Geira Juan.

1a reserva: «Dones vs. dones», d’Helena Montserrat Solé. Col·legi Sant Pau Apòstol, de 
Tarragona. Tutora: Ingrid Ridao Miquel.

Premi Rodrigo Miralles

«La prova de flux lateral aplicada al diagnòstic de Yersinia pestis», de Tania Mackie Sanz. 
Institut Altafulla, d’Altafulla. Tutor: Jordi Martí Piqué.
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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: Premis Gerard Vergés.

Premi del 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 va convocar, 
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).

Àmbits:

 – Ciències socials i humanitats.

 – Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura.

 – Ciències de la salut i de la vida.

Els guardonats en aquesta primera convocatòria del premi van ser:

Àmbit: Ciències socials i humanitats

Ex ante: 

«Empreses i drets humans». Investigador: Antoni Pigrau Solé. Grup de Recerca: DRETMEDI 
- Territori, Ciutadania i Sostenibilitat. Atorgat el premi pel seu potencial impacte sobre els 
diferents models empresarials de present i de futur i l’aprofundiment en el respecte als drets 
humans, tot fent possible un nou model i una nova manera de fer les coses.

Ex post: 

«El plio-pleistocè del Camp dels Ninots i la depressió prelitoral: evolució paleoclimàtica, 
dispersions faunístiques i humanes». Investigador: Gerard Campeny Vall-Llosera. Grup de 
Recerca: AUTOQUAT - Autoecologia Humana del Quaternari. Atorgat el premi pel seu 
important impacte directe i constatable en el territori, que aconsegueix una molt alta impli-
cació de tot el teixit social de Caldes de Malavella, tant de les seves administracions locals, 
com de les diferents entitats i col·lectius del municipi.
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Àmbit: Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura

Ex ante: 

«Materials biomimètics intel·ligents». Investigador: Ricard García Valls. Grup de Recerca: 
METEORGR - Meteorgrup. Atorgat el premi pel potencial impacte tecnològic en la producció 
de bateries reversibles de major densitat energètica capaces de reutilitzar diòxid de carboni, 
l’especificitat dels desenvolupaments científics que requereix, i la seva potencial contribució 
en la lluita contra el canvi climàtic a l’incidir en l’obtenció eficient d’energia neta.

Ex post: 

«Detecció i anàlisi del càncer de mama mitjançant visió per computador». Investigador: 
Domènec Puig Valls. Grup de Recerca: ROBVISIN - Robòtica i Visió Intel·ligents. Atorgat el 
premi per l’impacte de la tecnologia de visió per computador desenvolupada sobre la qua-
litat i fiabilitat de la diagnosi assistida per ordinador, els seus resultats i aplicacions pràcti-
ques ja en ús, i el potencial que aquesta tecnologia ofereix per altres aplicacions de futur.

Àmbit: Ciències de la salut i de la vida

Ex ante: 

«Cronicitat i cuidador@s familiars: Salut Mental Positiva, Resolució de Problemes i e-He-
alth (Web 2.0 i APP)». Investigadores: Carme Ferré Grau i Mar Lleixà Fortuño. Grup de Re-
cerca: CARINGCF - Infermeria Avançada. Atorgat el premi pel seu potencial impacte sobre 
la cura a la cuidadora familiar de les persones dependents, amb la involucració de diversos 
àmbits com l’atenció primària, associacions i col·lectius professionals relacionats amb les 
persones amb malalties cròniques.

Ex post: 

«Herramienta de ayuda a la toma de decisiones ante la posible reconstrucción postmastec-
tomia en el cáncer de mama». Investigadores: Míriam de la Flor López i Maria Inmaculada 
de Molina Fernández. Grup de Recerca: MEDICA01 - Medicina Aplicada Hospital Joan 
XXIII. Atorgat el premi pel seu impacte sobre la presa de decisions de les dones, a partir 
del desenvolupament d’una aplicació informàtica, sobre si la dona desitja reconstruir la 
mama mastectomitzada en el mateix acte quirúrgic o no. L’aplicació està disponible a la 
web Decisions Compartides del Departament de Salut de la Generalitat.

Aquest curs acadèmic s’ha convocat la segona convocatòria del premi i s’han rebut 23 ex-
pressions d’interès (11 ex ante i 7 ex post). Finalment s’han presentat 18 propostes al premi, 
d’acord amb la distribució següent:

Ex ante:  Ciències socials i humanitats: 6 propostes

  Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura: 3 propostes

  Ciències de la salut i de la vida: 2 propostes

Ex post:  Ciències socials i humanitats: 2 propostes

  Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura: 3 propostes

  Ciències de la salut i de la vida: 2 propostes

Es preveu resoldre la convocatòria i lliurar els premis el proper mes de juliol.
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Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Aquest és el divuitè 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 quatre candidatures a la modalitat col·lectiva i una a la moda-
litat individual, el premi s’ha atorgat als següents treballs:

Modalitat individual: 

«Docència amb valor afegit», del professor Albert Fabregat Sanjuan, de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Química.

Modalitat col·lectiva: 

«Horts socials a la URV: l’educació ambiental per a la innovació social», dels professors 
i professores Ángeles Galiana Saura, Maria Marqués Banqué i Susana Borràs Pentinat, de 
la Facultat de Ciències Jurídiques; Antonio Pérez-Portabella López, Maoz Eliakim i Rosa 
Tamarit Sumalla, de la Facultat de Lletres; Clara Salueña Pérez, de l’Escola Tècnica Superi-
or d’Enginyeria Química; Carles Barberà Escoi, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria; 
Núria Ruiz Morillas, de la Facultat de Química, i Rosalia Cascón Pereira, de la Facultat 
d’Economia i Empresa.

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 novena vegada consecutiva, amb la finali-
tat d’identificar i reconèixer les iniciatives conjuntes del PAS per millorar l’exercici de les 
funcions de gestió i administració, i també les tasques de suport, assistència i assessora-
ment, respecte a la gestió administrativa i tècnica i els processos necessaris per complir els 
objectius de la Universitat, mitjançant processos, projectes i/o procediments innovadors. 

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: 

«Implantació del projecte de millora en la gestió del procés d’accés i admissió dels can-
didats preinscrits de màster o doctorat de la URV», de Maribel Curiel, Anna León, Alèxia 
Vernet, Maria Úrsula López, Miguel Ángel Lambán, Òscar Aubareda, Àngels Olivé i Núria 
Tomás, del Servei de Gestió Acadèmica i del Servei de Recursos Informàtics i TIC.
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Modalitat 2: 

«Gestió d’assignació de centres en pràctiques d’infermeria», d’Òscar Alavedra, Jordi Marín, 
Olga Alegria, Carme Martínez i Cristina Pinent, de la Secretaria Acadèmica i del Servei 
Informàtic del Campus Terres de l’Ebre.

Modalitat 3: 

«Banc d’imatges institucional d’ampli accés», d’Ignasi Soler, Berta Ramos, Cinta S. Bell-
munt i Jordi Garcia Blavi, del Gabinet de Comunicació.

Ajuts a les millors idees emprenedores

Es tracta de la tretzena convocatòria dels ajuts a les millors idees emprenedores. El seu ob-
jectiu és complir la tercera missió de la Universitat: contribuir al desenvolupament econò-
mic del territori de la seva àrea d’influència, ajudar a transferir i comercialitzar els resultats 
de la recerca i fomentar la creació d’empreses per part dels estudiants, tot donant-los su-
port 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:

«GLARE-Sistema antifrau per al transport civil ferroviari», d’Arnau Cuadras Cuerva. 

«Acadèmia d’anglès The English Workshop», de Nune Ayvazyan.

«ORITEC doblez con Impacto Social», de William Alomoto Peréz.

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

Aquesta és la tretzena convocatòria d’unes beques dirigides a estudiants de secundària 
que s’hagin de matricular a la URV en el curs acadèmic 2018-19. 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 concedides en les darreres convocatòries, dues de les 
quals es van atorgar a estudiants de màster. La tretzena 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 cinquè any consecutiu els ajuts pont per a projectes educatius. La seva finalitat 
és visibilitzar, ordenar i universalitzar la transferència de coneixement entre la comunitat 
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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’ense-
nyament 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 quarta convocatòria es van guardonar 11 dels 21 projectes presentats. En aquesta cin-
quena convocatòria s’han presentat 13 projectes, d’entre els quals el jurat en seleccionarà un 
màxim de 10. Es preveu resoldre aquesta convocatòria abans de finalitzar el curs acadèmic.

Els projectes guanyadors de la quarta convocatòria van ser:

«Apropem el mètode científic a les aules». Centre coordinador: ESC Guillem Fortuny. Co-
ordinador: Noèlia Pacheco Rodríguez.

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

«Aula de jocs: els jocs de taula com a espais d’aprenentatge i interacció». Centre coordi-
nador: ESC El Serrallo. Coordinador: Laia Callau Pascual.

«Beceroles sonores». Centre coordinador: Llar d’infants Mare Natura. Coordinador: Mari 
Altadill Viña.

«Com és la meva ciutat? Cartografia digital col·laborativa per al treball amb espais urbans». 
Centre coordinador: INS Antoni de Martí i Franquès. Coordinador: Rosa Moragues Cornadó.

«Fes el teu tema!». Centre coordinador: ESC Cal·lípolis. Coordinador: Elena Vercher Ribis.

«Filming English (Film-based English teaching in primary)». Centre coordinador: ESC La 
Vitxeta. Coordinador: Maria Franco Cabré.

«La formació dual en competència digital docent: una estratègia de col·laboració interins-
titucional (II)». Centre coordinador: ESC l’Arrabassada. Coordinador: Sònia Sabidó Serra.

«Intercanvi de coneixements entre l’alumnat del GEM i l’alumnat de cicles formatius en 
l’àmbit de la fabricació mecànica». Centre coordinador: INS Pere Martell. Coordinador: 
Victòria Ismael i Biosca.

«Repensant els espais per aprendre ciències». Centre coordinador: ESC Pràctiques. Coor-
dinador: Núria Grabiel Bosch.

«UrbanLab Sant Salvador». Centre coordinador: IES Pont del Diable. Coordinador: Roser 
Fernández Camafort.

Altres ajuts

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

 – Segona 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 motivats per a la recerca i amb una bona trajectòria aca-
dèmica.
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 – Participació en el Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Mar-
tínez Carretero, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Aquest centre va 
néixer amb la intenció d’esdevenir un dels epicentres en el territori pel que fa a 
l’adquisició de competències relacionades amb el benestar i la seguretat de les per-
sones. Aspira a convertir-se en un centre de referència per a la innovació i el desen-
volupament 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 (R2B), obert al personal docent i investigador de la URV adscrit a 
grups de recerca interns, i que té per objectiu possibilitar accions singulars, espe-
cífiques i concretes que permetin afavorir la valorització, comercialització i trans-
missió de coneixements i tecnologies generats a la URV. La convocatòria 2017 ha 
atorgat set d’aquests ajuts: 

• «Smart Toilet: Preventive healthcare using toilet-attached to T device».

• «Marketing attribution through cgt (cooperative game theory)».

• «Concept of electronic stethoscope for automatic lung disease detection».

• «Projecte plataforma per a l’obtenció d’hidrolitzats rics en pèptics bioactius 
(Pep)».

• «Multiingredient funcional per al tractament de l’obesitat (RedOBes)».

• «Definició i execució d’un pla de màrqueting i comunicació de la solució SI-
MUI (Sistema Integrat de Mobilitat Urbana Intel·ligent)».

• «MP-TIC: Suport a la Mobilització Precoç amb el suport de les TIC».

 – Fa cinc cursos acadèmics es va implantar un programa de col·laboració científica 
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 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 contin-
gut 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 2017 es van proposar 
29 tallers i es van realitzar 79 activitats; van passar per laboratoris i aularis de 
la URV gairebé 850 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. 110 conferències rea-
litzades.
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• 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 vuit propostes en 
diferents àmbits.

• Aprofundiments: ofereix formació especialitzada i actualitzacions al profes-
sorat d’ensenyament secundari. Permet crear relacions acadèmiques i cientí-
fiques i xarxes de contactes entre el professorat universitari i el de secundària. 
Set activitats realitzades en el darrer curs.

• URV-Fòrum Trics: per primera vegada, i amb motiu del Fòrum Trics que té 
lloc al Complex Educatiu, la URV va col·laborar impartint tallers divulgatius i 
premiant els tres millors treballs de recerca de batxillerat de les modalitats Ci-
ències, Ciències de la Salut, Arquitectura i Enginyeries, i Humanitats i Ciències 
Socials.

 – La cinquena edició del Mercat de Projectes Socials s’ha fet al Campus Catalunya, 
el 3 de maig, i ha comptat amb la participació de 13 entitats que han presentat les 
seves propostes de projectes socials. Hi ha hagut un centenar d’inscrits, majorità-
riament professors i estudiants de la URV, però també persones de fora de l’àmbit 
universitari. L’objectiu del mercat és que estudiants i professors de la Universitat pu-
guin 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 
proper curs acadèmic en el marc del programa Aprenentatge i Servei. 

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, 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 Vallès    

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  (fins a l’11 de juny de 2018)

Rectora    María José Figueras Salvat  (des de l’11 de juny de 2018)

Secretari general   Esteve Bosch Capdevila  (fins a l’11 de juny de 2018)

Secretària general   Laura Román Martín  (des de l’11 de juny de 2018)

     (fins al 30 de juny de 2018)

Gerent     Manuel Molina Clavero (fins al 30 de juny de 2018)
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Personal docent i investigador Montserrat Giralt Batista  (fins al 30 de juny de 2018)

     Cori Camps Llauradó (des del 19 de juliol de 2018)

Personal d’administració i serveis Joel Fernández García     

Estudiants    Patricia Sofía Guzmán Valdés fins al 19 de juliol de 
2018)

     Antonio Altuna Coy  (des del 19 de juliol de 2018)

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, 
el qual 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 del 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 de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Durant aquest darrer curs acadèmic, el Ple s’ha reunit en sessió ordinària el 6 de novembre, 
el 19 de desembre, el 22 de febrer, el 26 d’abril i el 24 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: 2 de novembre, 19 de desembre, 22 de febrer, 26 
d’abril i 24 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 24 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modifica-
ció de la Llei orgànica d’universitats i l’aprovació de la participació o desvinculació 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 28 de novembre i el 19 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.

Acords

Comissió Econòmica - Sessió ordinària 4/2017, de 6 de novembre 

 – Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord 
amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d’octubre de 2017, sem-
pre 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 
26 d’octubre de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.
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 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2017, l’assignació 
del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i 
investigador funcionari i contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es rela-
ciona en el certificat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2017, l’assignació del 
complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investi-
gador contractat i interí 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 el llistat 
tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2017, l’assignació 
del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i 
investigador funcionari i contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es rela-
ciona en el certificat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya.

 – 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 18 d’octubre 
de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

 – Aprovar la modificació de l’article 19.4 a) de les Bases d’execució del pressupost 
2017 de la URV d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 
d’octubre de 2017.

 – Aprovar la tercera modificació del pressupost 2017 de la URV per majors/menors 
ingressos, i els preus de prestació de serveis i entrega de bens, d’acord amb el do-
cument dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Aprovar la desafectació de bens mobles d’acord amb la relació proposada pel Con-
sell de Govern de 26 d’octubre de 2017.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 10/17 “Servei de disseny i im-
plantació dels processos comercials en l’àmbit de captació i fidelització d’estudi-
ants sobre una plataforma CRM Salesforce a la URV”, i autoritzar el rector a adoptar 
els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 02/18 “Servei de manteniment de 
jardineria a la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 04/18 “Servei de manteniment 
i de calibratge dels equips EXACTIVE HCD, ACCELA 1250/AS i TSQ QUANTUM 
ACCESS MAX existents als laboratoris de recerca de la URV i dels equips ORBITRAP 
VELOS PRO ETD, EASY nLC II i EASY nLC II existents al Centre for Omic Sciences 
(COS)”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació OB 05/18 “Obres de moviment de terres, fona-
ments i estructura sotarasant de l’edifici Aulari del Campus Catalunya de la URV”, i 
autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 06/18 “Acord marc per al sub-
ministrament de material d’oficina, paper i consumibles informàtics (cartutxos tinta 
i tòner) per a la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.
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 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 08/18 “Prestació del servei de 
manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents als laboratoris de 
recerca dels departaments de la URV i al Centre for Omic Sciences (COS)”, i auto-
ritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 13/18 “Serveis de direcció inte-
grada (gestió i suport tècnic, coordinació i seguiment) de les obres i projectes inclo-
sos en el replantejament de les inversions en infraestructures als Campus Catalunya 
i Sescelades de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 14/18 “Serveis per a la redacció 
de projecte i direcció d’obra de l’actualització normativa i funcional dels projectes 
per a l’acabament de les obres del Campus Catalunya de la URV”, i autoritzar el 
rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 15/18 “Serveis de direcció d’exe-
cució, redacció i seguiment del pla de control de qualitat i la coordinació de se-
guretat i salut de les obres de construcció del Campus Catalunya de la URV”, i 
autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 16/18 “Subministrament del dret 
de desplegament il·limitat de productes Oracle a la URV”, i autoritzar el rector a 
adoptar els acords pertinents.

Ple – Sessió ordinària 4/2017, de 6 de novembre

 – Aprovar la convocatòria 2018 del premi Consell Social a la Qualitat Docent.

 – Aprovar la convocatòria 2018 dels premis Consell Social a treballs de recerca de 
batxillerat i cicles formatius de grau superior.

 – Aprovar la convocatòria 2018 dels ajuts a les millors idees emprenedores.

 – Aprovar la modificació de la convocatòria dels Ajuts Pont aprovada el 22 de de-
sembre de 2016, per augmentar de deu a onze el nombre d’ajuts, i incrementar en 
1.500 € la dotació.

 – Aprovar la convocatòria 2018 dels Ajuts Pont a projectes educatius.

 – Aprovar l’extinció de les titulacions següents:

• Grau Enginyeria Agroalimentària

• Màster Estudis Avançats en Administració i Dret Públic

• Màster Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística

 – Aprovar la implantació el curs 2017-18 dels següents ensenyaments:

• Grau Enginyeria Biomèdica

• Grau Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris

• Màster Gestió d’Empreses Tecnològiques

• Màster Genètica, Física i Química Forense

• Màster Gestió de Destinacions Turístiques
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• Doctorat Ciutat, Territori i Planificació Sostenible

• Grau Màrqueting

 – Aprovar la participació de la URV al clúster de la Indústria de l’Automoció de Ca-
talunya, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 26 d’octubre de 2017.

 – Aprovar la tramitació a la SEDE electrònica del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Deporte dels estudis següents per a la seva verificació, un cop incorporades les 
esmenes requerides per la Universitat:

• Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

• Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria

• Grau en Tècniques en Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils

• Màster universitari en Dret de l’Administració Pública

• Màster universitari en Mecànica de Fluids Computacional

• Màster universitari en Recerca i Innovació en Humanitats i Ciències Socials

• Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – Sessió extraordinària 4/2017, de 
28 de novembre

 - Donar conformitat a la renúncia al dret d’adquisició preferent de participacions de l’em-
presa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME SL, spin off 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 23 de novembre de 2017 i condicionada a l’aprovació 
del Consell de Govern de la URV del proper desembre de 2017.

Comissió Econòmica - Sessió ordinària 5/2017, de 19 de desembre 

 – Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de pressu-
post 2018 del Consell Social.

 – Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis (PAS) i les 
especificacions de places de PAS, d’acord amb la proposta presentada per la Co-
missió de Recursos Humans de 13 de desembre de 2017, sempre que no comportin 
un increment global de la despesa.

 – Assignar els complements per a càrrecs acadèmics per a l’exercici 2018, 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 2017, inclosa com a documentació annexa del projecte 
de pressupost 2018 de la URV.

 – Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la 
URV, any 2017, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 
de desembre de 2017 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pres-
supost 2018 de la URV.
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 – Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de pressupost 2018 
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 2017 de la URV per majors/menors in-
gressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document 
dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 19 de desembre de 2017, 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 2017 
d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Acord de conformitat amb la renúncia per part de la URV al dret d’adquisició prefe-
rent de participacions de l’empresa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME 
SL, spin off de la URV, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 19 de 
desembre de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 18/18 “Subministrament i im-
plantació d’un nou sistema informàtic de gestió de la recerca i econòmica a la 
URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

Ple – Sessió ordinària 5/2017, de 19 de desembre

 – Aprovar el projecte del pressupost 2018 del Consell Social.

 – Aprovar el pressupost 2018 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, a 
proposta del Consell de Govern de la URV del 19 de desembre, i condicionat a la 
posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la des-
pesa de Capítol I.

 – Aprovar la convocatòria 2018 de les beques patrocinades per la Fundación Repsol 
i el Consell Social, pendent de la signatura de la pròrroga del conveni amb la Fun-
dación Repsol.

 – Aprovar la convocatòria 2018 dels premis Consell Social a l’impacte social de la 
recerca.

 – Aprovar la convocatòria 2018 del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora 
contínua de la gestió administrativa i tècnica del PAS.

 – Incorporar la quantitat no executada de la subvenció del Consell Social al CFIS de 
l’exercici 2017 a la subvenció que es pugui aprovar per a l’any 2018.

 – Aprovar la implantació el curs 2018-19 del grau d’Administració i Direcció d’Em-
preses a l’Institut de Gestió Empresarial i Management (IGEMA), centre en procés 
d’adscripció a la URV.

Comissió Econòmica - Sessió ordinària 1/2018, de 22 de febrer 
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 – Aprovar la cinquena modificació del pressupost 2017 de la URV per 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 primera modificació del pressupost 2018 de la URV i les tarifes de ser-
veis, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Aprovar la proposta de preus a aplicar a l’oferta formativa gestionada per la Fun-
dació URV per al curs acadèmic 2018-19, d’acord amb la proposta presentada pel 
Consell de Govern de 22 de febrer de 2018 i la vicerectora de Política Acadèmica 
i de la Qualitat.

 – Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l’exercici 2018, en els termes propo-
sats pel Consell de Govern del 22 de febrer de 2018.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, 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 la 
llista tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, l’assignació del 
complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i inves-
tigador agregat interí 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 el certificat 
tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, l’assignació 
del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent 
i investigador agregat interí al qual se li ha estimat el recurs d’alçada presentat, 
d’acord amb el comunicat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya.

 – Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord 
amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, sempre 
que no comporti un increment global de la despesa.

 – Aprovar la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS) i les 
especificacions de places de PAS d’acord amb la proposta presentada per la Co-
missió de Recursos Humans de 12 de febrer de 2018, sempre que no comportin un 
increment global de la despesa.

 – Aprovar l’expedient de contractació SE 17/18 “Serveis gestionats d’Universitas XXI 
per al manteniment dels sistemes i software d’Universitas XXI a la URV”, i autoritzar 
el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar la segona modificació del pressupost 2017 del Consell Social: per incorpo-
ració de l’ajust en la subvenció de la Generalitat de Catalunya (1.323,96 €).

Ple - Sessió ordinària 1/2018, de 22 de febrer 

 – Aprovar la memòria 2017 del Consell Social presentada.

 – Aprovar una aportació de 30.000 € al projecte del Centre de Formació i Innovació 
en Simulació Josep Maria Martínez Carretero (CFIS), destinada al desenvolupament 
de l’activitat i l’oferta formativa durant l’exercici 2018.

 – 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 
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aportació correspon a la segona anualitat del conveni i finançarà les activitats de 
l’exercici 2018.

 – Aprovar el finançament dels tres primers guardons del premi Gerard Vergés als mi-
llors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del Campus Terres de l’Ebre, de la 
convocatòria 2018.

 – Aprovar l’adhesió a la plataforma International Platform of Insects for Food and Feed 
(IPFF) en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV el 22 de febrer de 
2018.

Comissió Econòmica - Sessió ordinària 2/2018, de 26 d’abril 

 – Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del pressupost del 
Consell Social de l’exercici 2017.

 – Aprovar la sisena modificació del pressupost 2017 de la URV per majors/menors 
ingressos i els preus per prestació de serveis i entrega de bens, d’acord amb el do-
cument dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de 
l’exercici 2017 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern el 26 d’abril de 2018.

 – Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2017 de la Fundació URV, d’acord 
amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 17 d’abril de 2018.

 – Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del pressu-
post 2018 del Consell Social: per incorporació de romanent.

 – Informar favorablement el Ple del Consell sobre la segona modificació del pressu-
post 2018 de la URV (incorporació del romanent), i sobre els preus de prestacions 
de serveis i entrega de bens, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del 
Consell Social.

 – Aprovar la proposta de preus a aplicar a quatre títols propis de postgrau de l’oferta 
formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d’acord 
amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 26 d’abril de 2018.

 – Aprovar la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS) d’acord 
amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans el 18 d’abril de 
2018, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

 – Ratificar l’acord per a l’equiparació salarial i l’estabilització del PAS de la URV, 
d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 20/18 “Manteniment i conserva-
ció dels aparells elevadors dels edificis de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar 
els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 23/18 “Contractació d’una asse-
gurança d’accidents obligatòria addicional per als estudiants de la URV”, i autorit-
zar el rector a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 26 d’abril 
de 2018, la permuta d’una part de terreny situada al carrer Marcel·lí Domingo en 
els termes que es relacionen al final d’aquest acord, autoritzar el rector a realitzar 
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els actes necessaris per executar aquest acord i acordar demanar al Govern de la 
Generalitat de Catalunya les corresponents ratificacions de les desafectacions pro-
posades.

Termes de l’acord de permuta:

1r. Segregar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683, situada al carrer de Marcel·lí Do-
mingo, núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753418CF5525S, 
propietat de la URV, i desafectar la susdita porció de 3.012 m2.

2n. Permutar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 de la URV per la porció de 
3.280,22 m2 de la finca núm. 135, referència cadastral 2753415CF5525S, propietat de 
l’Ajuntament de Tarragona, en el benentès que de l’esmentada finca núm. 135, referència 
cadastral 2753415CF5525S, la URV haurà de cedir en el seu dia a l’Ajuntament de Tarra-
gona la part corresponent al viari perimetral municipal de domini públic.

3r. Segregar la porció de 252 m2 de la finca núm. 20.443 situada al carrer de Marcel·lí 
Domingo (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753414CF5525S, pro-
pietat de la URV, desafectar la susdita porció i cedir-la a l’Ajuntament de Tarragona com 
a complement de la permuta aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Rovira, en 
la sessió de 27 d’octubre de 2011 i formalitzada davant de notari el 21 de maig de 2012.

- Autoritzar la transformació d’una plaça de professorat col·laborador permanent en plaça 
de professorat agregat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 26 
d’abril de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

Ple - Sessió ordinària 2/2018, de 26 d’abril 

 – Aprovar la liquidació del pressupost 2017 del Consell Social de la URV.

 – Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2017 de la URV, d’acord amb la 
proposta presentada pel Consell de Govern del 26 d’abril del 2018.

 – Aprovar la primera modificació del pressupost 2018 del Consell Social, per incor-
poració de romanent.

 – Aprovar la segona modificació del pressupost 2018 de la URV i els preus per presta-
ció de serveis i entrega de bens, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria 
del Consell Social.

 – Aprovar una aportació de fins a 10.000 € als ajuts a futurs investigadors, en la con-
vocatòria de l’any 2018.

 – Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar les activitats del projecte 
Nexes de l’any 2018.

 – Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar al projecte R2B de l’any 2018

 – Aprovar una aportació de fins a 1.500 € per finançar el V Mercat de Projectes Socials.

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari – Sessió ordinària 1/2018, de 19 de 
juliol 

 – Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’amplia-
ció de capital presentada per l’spin-off de la URV KAMLEON VENTURES SL, accep-
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tant 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 Transfe-
rència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 de juliol de 2018, i con-
dicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del 19 de juliol de 2018.

Comissió Econòmica – Sessió ordinària 3/2017, de 24 de juliol

 – Incorporar als comptes anuals auditats de l’exercici 2017 de la Fundació URV l’esme-
na sol·licitada pels auditors per corregir una errada d’impressió en el segon full de l’in-
forme d’auditoria presentat a la reunió del passat 26 d’abril. Aquesta esmena no afecta 
a l’opinió dels auditors ni a la resta dels comptes anuals auditats de l’exercici 2017.

 – Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’am-
pliació de capital presentada per l’spin-off de la URV KAMLEON VENTURES SL, 
d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 19 de juliol de 2018, i autoritzar 
la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

 – Mantenir els acords presos en sessions anteriors en relació amb el Decret de preus, 
d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2018.

 – Aprovar els preus, per al curs acadèmic 2018-19, per a les places per estudiants es-
trangers no comunitaris ni residents a la Unió Europea, d’acord amb el que preveu 
l’article 1.5 del Decret que regula els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern 
de 19 de juliol de 2018.

 – Aprovar la proposta de preus a aplicar a dos títols propis de postgrau de l’oferta 
formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d’acord 
amb la proposta presentada pel Consell de Govern del  19 de juliol de 2018.

 – Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors 
ingressos, els preus d’inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestacions 
de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del 
Consell Social.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 19 de juliol de 2018, l’assignació del 
complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i inves-
tigador agregat interí 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 el certificat 
tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 – Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 19 de juliol de 2018, l’assignació del 
complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i in-
vestigador contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista 
tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 – Autoritzar la transformació d’una plaça de Titular d’Escola Universitària en plaça de 
Titular d’Universitat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 
19 de juliol de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 – Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Con-
sell de Govern del 19 de juliol de 2018.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 21/18 “Prestació del Servei de 
Prevenció Aliè a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i a la Fundació de la Universitat 
Rovira i Virgili (FURV)”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.
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 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 22/18 “Servei d’inspeccions tant 
reglamentàries com periòdiques dels equipaments científics de treball de la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV) ubicats als espais experimentals i docents propis”, i 
autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 24/18 “Servei integral i reparació 
de les instal·lacions generals dels edificis de la Universitat Rovira i Virgili.”, i auto-
ritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 25/18 “Servei de manteniment 
del maquinari i programari del fabricant Sun Microsystem / Oracle de la Universitat 
Rovira i Virgili”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

 – Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 26/18 “Subministrament de 70 
rates de laboratori de 20 mesos d’edat per al Departament de Bioquímica i Biotec-
nologia de la URV”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

Ple – Sessió ordinària 3/2018, de 24 de juliol 

 – Modificar el Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de URV, 
aprovat el 25 de juliol de 2016 pel Ple del Consell Social, d’acord amb el document 
presentat.

 – Aprovar iniciar el curs 2018-19 l’extinció dels ensenyaments següents:

• Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics – Màster- Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria

• Història – Grau – Facultat de Lletres

• Història de l’Art – Grau – Facultat de Lletres

• Turisme – Grau – Facultat de Turisme i Geografia

• Geografia i Ordenació del Territori – Grau – Facultat de Turisme i Geografia

 – Aprovar la implantació pel curs acadèmic 2018-19 dels ensenyaments següents:

• Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils - Grau - Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria

• Tecnologies del Vehicle Elèctric - Màster - Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

• Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (títol verificat el curs 2017-18) - Grau - 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

• Mecànica de Fluids Computacional - Màster - Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Química

• Innovació en la Intervenció Social i Educativa (títol verificat el curs 2017-18) - 
Màster - Facultat de Ciències Jurídiques

• Dret de l’Administració Pública - Màster - Facultat de Ciències Jurídiques

• Història. Menció: Prehistòria, Història Antigua i Medieval - Grau - Facultat de 
Lletres

• Història. Menció: Història Moderna i Contemporània - Grau - Facultat de Lletres
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• Història de l’Art i Arqueologia. Menció: Història de l’Art - Grau - Facultat de 
Lletres

• Història de l’Art i Arqueologia. Menció: Arqueologia - Grau - Facultat de Lletres

• Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat - Grau - Facultat de Turisme i Ge-
ografia

• Gestió de Turisme i Hoteleria. Menció: Gestió Hotelera - Grau -  Facultat de 
Turisme i Geografia

• Gestió de Turisme i Hoteleria. Menció: Gestió de Destinacions Turístiques - 
Grau -  Facultat de Turisme i Geografia

• Gestió d’Àrees de Muntanya (coordina UdL)  - Màster - Facultat de Turisme i 
Geografia

• Administració i Direcció d’Empreses - Grau - IGEMA. Centre d’Estudis Univer-
sitaris

• Treball Social (coordina UMurcia)  - Doctorat - Escola de Postgrau i Doctorat

 – Aprovar la participació de la URV a Cybercat, en els termes aprovats pel Consell de 
Govern del 19 de juliol de 2018.

 – Aprovar la modificació dels estatuts del CSUC, en els termes aprovats pel Consell 
de Govern del 19 de juliol de 2018.

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 2017 i el 12 d’abril de 2018.

 – 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 26 d’octubre i el 19 de de-
sembre de 2017, i el 22 de febrer, 26 d’abril i 19 de juliol de 2018. 

 – 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.
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 – 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, i 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: És una comissió estatutària i li competeix proposar els pro-
grames anuals i plurianuals de despeses en infraestructura de la investigació i la 
priorització corresponent; proposar els criteris bàsics que s’hauran d’observar en 
l’assignació d’ajuts d’investigació, de subvencions i d’altres mitjans de suport; pro-
posar la distribució dels recursos externs per fomentar la investigació i la distribu-
ció 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, i 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 Solidària: És una comissió claustral. Li competeix promoure interna-
ment 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.

 – Consell d’Alumni: Òrgan de direcció, assessorament i participació de la comunitat 
Alumni URV. Les seves funcions són determinar les directrius d’actuació i la con-
creció i desenvolupament de la missió, els objectius i el pla d’acció del projecte. 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. 
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 – 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 fomentar l’esperit emprenedor i la creació d’empreses a la demar-
cació de Tarragona. 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 uni-
versitari 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.

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’ad-
ministració educativa. Entre les seves funcions hi ha la de gestionar i garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a la universitat, establir els criteris per elaborar la programació 
universitària i promoure la internacionalització de les nostres universitats. També és res-
ponsable de gestionar determinades polítiques, com les que li encomana la Llei d’univer-
sitats de Catalunya o 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 del Parlament de Catalunya. 
El Consell Interuniversitari de Catalunya s’estructura en òrgans 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 vicepresident és membre de la Conferència.
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 – Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari a Catalunya (AQU): És el principal 
instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat del 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 consells socials de les universitats.

 – Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials Catalans: És el lloc de trobada 
de presidents i secretaris amb la finalitat de 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, i 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, com el reforç dels vincles existents entre empresaris i professio-
nals 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.

Destaca el vincle de la Fundació Gresol amb el món universitari a través de l’atorgament 
de beques, premis econòmics i reconeixements honorífics, i alhora finançant i fomentant 
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, i tot 
sempre sense ànim de lucre i amb una clara voluntat de servei a la societat que l’envolta.
Participa en aquesta Fundació el president del Consell Social, el Sr. Joan Pedrerol.
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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

Dra. Maria José Figueras Salvat

Dra. Laura Román Martín

Vacant, gerent

Fins al juny de 2018: Dr. Josep Anton Ferré Vidal, rector; Dr. Esteve Bosch Capdevila, secretari general; Sr. 
Manuel Molina Clavero, gerent

Consell de Direcció

Dra. Maria Bonet Donato

Dra. Cori Camps Llauradó

Dr. Francesc Diaz Gonzalez

Dra. Ercilia García Álvarez

Dr. Francisco Medina Cabello

Dr. Domènec Puig Valls

Dr. Josep Ribalta Vives

Dr. Jordi Sardà Pons

Dr. John Style

Fins al juny de 2018: Dr. Miquel Àngel Bové Sans, Dra. Arantxa Capdevila Gómez, Dr. Azael Fabregat Llangos-
tera, 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

Degans i directors de centre i directors de departament

Dr. José Bonet Àvalos

Dr. Jesús Jorge Brezmes Llecha



30

Dr. Joan Miquel Canals Bosch

Dr. Jordi Castellà Roca

Dr. Antoni Castro Salomó

Dra. Natàlia Català Torres

Dra. Yolanda Cesteros Fernández

Dr. Pau De Solà Morales

Dr. Josep Font Capafons

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Dra. M. Francisca Jiménez Herrera

Dr. Bernat López López

Dr. Luís Marquès Molías

Dr. Emili Mayayo Artal

Dra. Begoña Muguerza Marquínez

Dr. José Ignacio Muro Morales

Dra. Marta Gemma Nel·lo Andreu

Dra. Carme Oriol Carazo

Dr. Antoni Pigrau Solé

Sra. Roser Ricomà Muntané

Dr. Joaquín Ruíz de Arbulo Bayona

Dr. Josep Sánchez Cervelló

Dr. Macià Riutort Riutort

Dr. Antonio Terceño Gómez

Dra. Juana María Tierno García

Dr. Ángel Urquizu Cavallé

Dr. Joan Manel Vallès Rasquera

Dr. Andreu Vigil Colet

Dr. Xavier Vilanova Salas

Fins a l’octubre de 2017: Dr. Bernd Theilen
Fins al novembre de 2017: Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó
Fins al febrer de 2018: Dr. Ramon Maria Miralles Pi
Fins al juny de 2018: Dra. María José Figueras Salvat, Dr. Domènec Savi Puig Valls, Dr. John G. Style

Professorat doctor amb vinculació permanent

Departament d’Antropologia Social, Filosofia i Treball Social

Vacant
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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

Departament d’Enginyeria Mecànica 

Dr. Francesc Ferrando Piera

Dr. Antonio Vernet Peña

Departament d’Enginyeria Química 

Dr. Christophe Bengoa

Dr. Jordi Gavaldà Casado

Vacant

Vacant

Fins al juny de 2018: Dr. Francisco Medina Cabello

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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

Sra. Ana Càmara Rodríguez

Vacant
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Grau d’Anglès

Vacant

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

Sr. Jordi Martín Pons

Grau d’Arquitectura i Llicenciatura d’Arquitectura

Sr. Edgar Sumalla Atienza

Vacant

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular 

Sr. Ahlam Oulad Ali

Grau de Biotecnologia 

Sra. Patricia Sofía Guzmán Valdés

Grau de Comunicació Audiovisual

Sra. Paula Ramos Toro

Grau de Dret 

Vacant

Vacant

Grau d’Economia

Sr. Josep Tomàs Porres

Grau d’Educació Infantil

Sra. Maria Bayot i Santiago

Vacant

Grau d’Educació Primaria

Vacant

Vacant
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Grau d’Educació Social

Sra. Alicia Manteiga Nogueira

Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Vacant

Grau d’Enginyeria Agroalimentària

Vacant

Grau d’Enginyeria Elèctrica

Vacant

Grau en Enginyeria Informàtica

Vacant

Grau d’Enginyeria Mecànica 

Vacant

Grau d’Enginyeria Química

Sra. Andrea Vides de Dios

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
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Grau de Geografia i Ordenació del Territori

Vacant

Grau d’Història de l’Art

Sra. Catalina Betancour Quijano

Grau d’Història

Sra. Arnau Penas Rodriguez

Grau d’lnfermeria

Sra. Analía Pérez Pereira

Sra. Jenny Ramírez Grimaldo

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Vacant

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques

Sr. Jorge Porres Tapias

Grau de Medicina 

Vacant

Vacant

Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Vacant

Grau de Pedagogia

Vacant

Grau de Periodisme

Sr. Miquel Ferrando Gasparín
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Grau de Psicologia 

Sra. Sandra Capitán Cano

Sr. Miquel Ferrando Gasparín

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

Grau de Treball Social

Sr. Mario Lozano Mendoza

Grau de Turisme 

Sra. Clara Mateos Sales

Màster i doctorat (agrupació A)

Vacant

Màster i doctorat (agrupació B)

Sr. Antonio Altuna Coy

Vacant

Màster i doctorat (agrupació C)

Sr. Samuel Urbano Botella

Màster i doctorat (agrupació D)

Vacant

Vacant
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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

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

Acords

Sessió de 23 de novembre de 2017

S’aprova la renovació dels membres de la Mesa del Claustre Universitari següents:
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Baixes:

 – Sr. Albert Castillo Reina (titular)

 – Sra. Patricia S. Guzmán Valdés (suplent)

 – Sr. Antonio Altuna Coy (Suplent)

Altes:

 – Sra. Patricia Guzmán Valdés (titular)

 – Sr. Jordi Martin Pons (Suplent)

 – Sr. Antoni Altuna Coy (Suplent)

S’aprova la renovació dels membres de les comissions claustrals següents:

Comissió per a la Qualitat Institucional

Altes:

 – Sr. Antoni Altuna Coy

 – Sr. Samuel Urbano Botella

 – Sr. Allisson Barros de Souza

Comissió URV Solidària

Altes:

 – Sr. Jordi Martin Pons

 – Sr. Samuel Urbano Botella

Baixes:

 – Sra. Leandra Mestre Poveda

 – Sr. Adil Agrandi el Arabaouti

Comissió d’Igualtat

Altes: 

Sra. Leia Varas Lugilde

Sr. Albert Moragas Fernàndez

Comissió d’Internacionalització

Altes: 

 – Sra. Elena Cristina Rusu

 – Sr. Samuel Urbano Botella
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Baixes:

 – Sr. Khalid Azmani

 – Sra. Noemi Martí Esteve

S’acorda crear la Comissió de revisió del Pla Estratègic de la Tercera Missió, amb la com-
posició següent:

Dr. Josep Anton Ferré – Rector (president)

Dr. Jordi Tous – Vicerector d’Universitat i Societat

Dr. Miquel Àngel Bové – Vicerector de Transferència i Innovació

Dra. Arantxa Capdevila – Vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària

Dra. Mar Gutiérrez-Colón – Vicerectora d’Internacionalització

Dr. Josep Manel Ricart – Vicerector de Política Científica i de Recerca

Dr. Xavier Farriol – Delegat del Rector d’Organització i Recursos

Dra. Noemí Rabassa – Delegada del Rector de Comunicació

Dr. Antoni Gonzàlez – Delegat del Rector de Relacions Institucionals

Sr. Manuel Molina – Gerent

Dr. Azael Fabregat – Director del campus Terres de l’Ebre

Sr. Joan Pedrerol – President del Consell Social

Sra. Lourdes Jané – Directora del CTTI-FURV

Sra. Charo Romano – Directora del CFP- FURV

Sra. Marina Casals – Cap del Centre Internacional

Sr. David Basora – Cap del Gabinet del Rector

Sra. Maria Cinta Olivé – Cap del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)

Dr. Ignasi Salvadó – Cap d’Àrea d’Investigació, Transferència i Innovació

Sr. Joan Fuster – Coordinador del Centre de Cooperació al Desenvolupament-URV Solidà-
ria

Sra. Josepa Garreta – Responsable tècnica del projecte Campus Extens de la URV

Estudiant a proposta del Consell d’Estudiants de la URV

S’acorda que els representants electes del Claustre a Consell de Govern són:

 – Personal Docent i Investigador – Agrupació C: Dr. Àngel Urquizu Cavallé

 – Estudiant de grau: Sr. Josep Tomàs Porres

 – Estudiant de màster o doctorat: Sr. Antonio Altuna Coy
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S’aprova la declaració institucional de la URV davant la situació política actual.

Es presenten els informes següents:

 – Informe del Síndic de Greuges

 – Informe de seguiment del Pla Director de titulacions de grau i màster

 – Informe de seguiment del Pla de Qualitat

 – Informe de seguiment de la URV Solidària

 – Informe de seguiment del Pla d’Igualtat

Sessió de 12 d’abril de 2018

 – S’aprova la proclamació dels següents representants del Claustre al Consell de Go-
vern:

• En representació del personal docent i investigador de l’agrupació A: Dr. Fran-
cesc Vidal Marsal

• En representació dels estudiants: Sr. Samuel Urbano Botella

 – S’aprova l’actualització dels indicadors del Pla estratègic de tercera missió.

 – S’aprova la modificació següent en la Comissió d’Internacionalització:

• Baixa: Dr. Francesc Xavier Rius Ferrús

• Alta: Dra. Mar Requero de la Poza

Es presenten els informes següents:

 – Informe anual del rector al Claustre

 – Informe del Pla de Qualitat URV 2015-18

Comissions del Claustre Universitari

Comissió Específica de seguiment del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació

La Comissió Específica d’Elaboració del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació està co-
presidida pel vicerector de Recerca i Planificació Científica i pel Vicerector d’Innovació i 
Transferència del Coneixement. En formen part el president del Consell Social o la persona 
que delegui, dos vicerectors, el gerent o la persona que delegui, el director de l’Escola de 
Postgrau i Doctorat, el director o la directora de cadascun dels parcs científics i tecnolò-
gics 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 
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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. 

Copresidents

Dr. Francesc Díaz Gonzàlez

Dr. Francisco Medina Cabello

Fins al juny de 2018: Dr. Josep Manel Ricart Pla, Miquel Àngel Bové Sans

Consell Social

Sr. Joan Pedrerol Gallego

Director de l’Escola de Postgrau i Doctorat

Dr. Josep Ribalta Vives

Fins al juny de 2018: Dr. Francesc Díaz Gonzàlez

Gerent

Vacant

Fins al juny de 2018: Sr. Manuel Molina Clavero

Directors dels parcs científics i tecnològics

Dr. Sergi de Lamo Castellví

Dr. Salvador Anton Clavé

Professorat designat pels departaments

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. Juan Antonio Duro Moreno

Dr. Jordi Farré Coma

Dr. Josep Font Capafons

Dr. José Manuel Giménez Goméz
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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

Dr. Sergio Nasarre Aznar

Dra. Carme Oriol Carazo

Dr. Antoni Pigrau Solé

Dr. Josep M. Poblet Rius

Dr. Anthony Pym

Dr. F. Xavier Rius Ferrús

Dr. Oriol Romaní Alfonso

Dr. Joaquín Ruíz de Arbulo Bayona

Dr. Joan Manel Vallès Rasquera

Dra. Mireia Valverde Aparicio

Dr. Joan Vendrell Ortega

Vacant

Fins al juny de 2018: Dra. M. José Figueras Salvat, Dr. Josep Ribalta Vives

Personal de suport a la recerca

Sr. Carles García Mellado

Personal d’Administració i Serveis

Sra. Gabriela Espinosas Porragas

Estudiants

Sr. Antonio Altuna Coy

Sr. Samuel Urbano Botella

Vacant
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Comissió d’Internacionalització

La Comissió d’Internacionalització està presidida pel vicerrector d’Internacionalització. En 
formen part el vicerector de Programació Acadèmica i Docència, el vicerector de Recerca i 
Planificació, 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 Internacional, que actua com a 
secretària executiva. La seva funció és el seguiment, la retroalimentació i les recomanaci-
ons del Pla Estratègic d’Internacionalització.

President

Dr. John Style

Fins al juny de 2018: Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana

Vicerector de Programació Acadèmica i Docència 

Dr. Domènec Puig Valls 

Dr. Allan Mackie

Dr. Luis Marquès Molias

Dr. Albert Mas Baron

Dr. Roger Miralles Jori

Dra. Michelle Murphy 

Dra. Mar Requero de la Poza

Dr. Antonio Russo

Dr. Xavier Vilanova Salas

Fins l’abril de 2018: Dr. Francesc Xavier Rius Ferrús

Estudiants

Sra. Elena Cristina Rusu

Sr. Manuel Urbano Botella

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 per la secretària general i responsable 
d’igualtat . En formen part cinc membres del personal acadèmic, dos membres del personal 
d’Administració i Serveis i quatre estudiants. El seu objectiu és col·laborar amb l’Observa-
tori de la Igualtat en l’acompliment del Pla d’Igualtat i fer-ne el seguiment.

Presidenta

Dra. Laura Román Martín

Fins al juny de 2018: Dr. Jordi Tous Pallarès

Professorat

Dra. Rosa Caballol Lozenzo

Dr. Francesc Ferrando Piera

Dra. Rosa Nogués Llort

Dr. Jordi Roca Girona

Vacant

Fins al juny de 2018: Dra. Laura Roman Martín

Estudiants

Sr. Cristian Martínez Quiñones

Sr. Albert Moragas Fernàndez

Sr. Josep Tomàs Porres

Sra. Leia Varas Lugilde

Personal d’Administració i Serveispasteur

Sra. Margarita Regenaque Esteve

Sra. Arantxa Tévar Beunza

Comissió URV Solidària

La Comissió URV Solidària està copresidida per la Vicerectora de Relacions Institucionals, 
Cultura i Compromís Social i per la secretària general 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 Vo-
luntariat. Li competeixen promoure, internament i externament, les activitats de solidaritat 
i cooperació de la URV, garantir la coherència de les accions que es duen a terme, recaptar 
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els recursos econòmics necessaris per fer les seves activitats i decidir-ne l’assignació, i pro-
moure convenis de col·laboració amb altres institucions.

Copresidents

Dra. Cori Camps Llauradó

Dra. Laura Román Martín

Fins al juny de 2018: 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. Jordi Martin Pons

Sra. Maria Segura Alabart

Sra. Natalia Segura Alabart

Sr. Samuel Urbano Botella

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

Dra. Maria José Figueras Salvat, rectora

Dra. Laura Román Martín.

Vacant, gerent

Fins al juny de 2018: Dr. Josep Anton Ferré Vidal, rector; Dr. Esteve Bosch Capdevila, secretari general; Sr. 
Manuel Molina Clavero, gerent

Vicerectors i vicerectores

Dra. Ercilia García Álvarez

Dr. Jordi Sardà Pons

Dr. Domènec Puig Valls

Dr. Francesc Díaz González

Dr. Francisco Medica Cabello

Dra. Maria Bonet Donato

Dr. John Style

Dra. Misericòrdia Camps Llauradó

Fins al juny de 2018: Dr. Miquel Àngel Bové Sans, Dra. Arantxa Capdevila Gómez, Dra. Montserrat Giralt Ba-
tista, 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. Ricart Boqué Martí

Dr. Joan Miquel Canals Bosch

Dr. Antoni Castro Salomó

Dr. Pau de Solà-Morales

Dra. Maria Marquès Banqué

Dr. Luís Marqués Molias

Dr. Emili Mayayo Artal

Dra. Begoña Muguerza Marquínez

Dra. Carme Oriol Carazo
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Dr. Antoni Pigrau Solé

Dra. Roser Ricomà Muntané

Dr. Antonio Terceño Gómez

Dra. Juana Maria Tierno García

Dr. Xavier Vilanova Salas

Fins al juny de 2018: Dra. M. José Figueras Salvat, Dr. Domènec Savi Puig Valls

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

Dra. Maria Jiménez Herrera

Dr. Francesc Vidal Marsal

Fins al febrer de 2018: Dr. Ramón M. Miralles Pi

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

Dr. Bernat López López

Dr. José Carlos Suárez Fernández

Vacant

Fins al juny de 2018: Dr. John Style

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

Dr. Àngel Urquizu Cavallé

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Fins al novembre de 2017: Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

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. Antonio Altuna Coy

Sra. Patricia Sofia Guzmán Valdés
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Sr. Josep Tomàs Porres

Sra. Anna Prim Amador

Sr. Samuel Urbano Lorenzo

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 26 d’octubre de 2017

S’aprova que la Dra. Àngels Serra Albet i el Dr. Xavier Ponce Alifonso, del col·lectiu de 
Personal Docent i Investigador, i el Sr. Alberto Castillo Reina, del col·lectiu d’Estudiants, 
causin baixa com a membres de la Junta Electoral. S’incorporen com a nous membres la 
Dra. Mercè Gisbert Cervera, en qualitat de presidenta, i el Dr. Bernat López López, ambdós 
del col·lectiu de Personal Docent i Investigador, i el Sr. Allisson Barros de Souza, del col-
lectiu d’Estudiants.

S’aproven els canvis següents de representants en comissions delegades:

 – Comissió de Política Científica i de Transferència 
Baixa: Dr. Josep M. Poblet Rius (PDI) 
Alta: Dr. Ricard Boqué Martí (PDI)

 – Comissió de Recursos Humans 
Baixa: Dr. Josep M. Poblet Rius (PDI) 
Alta: Dr. Ricard Boqué Martí (PDI)

 – Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària 
Baixa: Sr. Henry Patricio Moscoso Carrillo (Estudiant) 
Alta: Ara. Anna Prim Amador (Estudiant)

S’aprova la baixa del Dr. Juan Antonio Duro Moreno com a representant de PDI a la Comis-
sió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador i la seva substitució per la Dra. Fàbia 
Morales Vives.



52

S’aprova la baixa de la Sra. Leandra Mestre Poveda com a representant dels Estudiants al 
Consell Interuniversitari de Catalunya i la seva substitució per la Sra. Patrícia Sofia Guzmán 
Valdés.

S’acorda proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals següents:

 – Complements addicionals per mèrits de docència de PDI funcionari i PDI contractat 
(convocatòria 2016)

 – Complements addicionals per mèrits de gestió de PDI funcionari i PDI contractat 
(convocatòria 2016)

 – Complements addicionals per mèrits de recerca de PDI interí (convocatòria 2016)

 – Complements addicionals per mèrits de recerca de PDI interí (convocatòria 2017)

 – Complements addicionals per mèrits de recerca de PDI contractat (convocatòria 
2017)

S’acorda proposar al Consell Social l’extinció de les titulacions següents:

 – Grau d’Enginyeria agroalimentària

 – Màster en Estudis avançats en administració i dret públic

 – Màster en Tècniques d’anàlisi i innovació turística

S’acorda proposar al Consell Social la implantació de les titulacions oficials següents (curs 
d’implantació 2017-18):

 – Grau d’Enginyeria biomèdica

 – Grau d’Enginyeria de bioprocessos alimentaris

 – Màster en Gestió d’empreses tecnològiques

 – Màster en Genètica, física i química forense

 – Màster en Gestió de destinacions turístiques

 – Doctorat en Ciutat, territori i planificació sostenible

 – Grau en Màrqueting

S’aprova la proposta de nova programació de títols oficials amb curs d’implantació 2018-19:   

 – Màster en Recerca i Innovació en Humanitats i Ciències Socials

 – Grau en Tècniques en Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils

 – Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric

 – Màster en Mecànica de Fluids Computacional

 – Màster en Dret de l’Administració Pública

 – Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

 – Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria (prova pilot d’autoverificació)

S’aprova la introducció de canvis puntuals en la Normativa Acadèmica i de Matrícula de 
Doctorat.
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S’acorda proposar al Consell Social la modificació de la plantilla de PDI.

S’acorda la convocatòria de places de personal investigador – SECTI.

S’aprova la convocatòria de places de professorat associat.

S’aprova la convocatòria de places d’investigador postdoctoral del programa Martí i Franquès.

S’acorda proposar al Consell Social la Transformació d’una plaça de Titular d’Escola Uni-
versitària en una plaça de Titular d’Universitat.

S’acorda atorgar, a proposta del Departament de Química Física i Inorgànica, una càtedra 
d’excel·lència al professor Luis Echegoyen, de la University of Texas El Paso.

S’acorda, en relació al Pla de Foment de la Recerca, el següent:

 – Incorporar al Pla de Foment de la Recerca la quantitat de 92.591,72 euros, provi-
nent del pressupost del Programa de Polítiques Verticals Internes.

 – Distribuir la quantitat resultant del pressupost del Pla de Foment de la Recerca per 
a l’exercici 2017 (900.000 euros) entre els grups de recerca de la URV que s’hagin 
presentat a la convocatòria de grups reconeguts per la Generalitat de Catalunya 
2017, amb els següents criteris:

• Mida i  producció: 600.000 euros

• Productivitat: 200.0000 euros

• Visibilitat internacional: 100.000 euros

S’aprova la modificació de Reglament del Consell d’Estudiants.

S’aprova el Nou Marc General per al Pla de Formació del PAS.

S’aprova l’oferta d’ocupació pública del PAS per a l’any 2017.

S’acorda proposar al Consell Social la modificació de les bases d’execució del pressupost 
2017.

S’aproven les memòries de centres i departaments del curs 2016-17.

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 participació de la URV en el Clúster de la Indústria 
de l’Automoció de Catalunya.

S’aprova la correcció d’errades a la taula presentada al punt 2.3. Informe sobre l’avaluació 
del col·lectiu docent i investigador del  Consell de Govern de 10 de juliol de 2017.

Es presenten els informes següents:

• Informe de Tercera Missió

• Informació sobre els acords de les comissions delegades
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Sessió de 19 de desembre de 2017

S’aproven els canvis següents de representants en comissions delegades:

 – Comissió de Política Científica i de Transferència 
Baixa: Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó (PDI) 
Baixa: Dr. Bernd Theilen (PDI) 
Baixa: Sr. Antonio Altuna Coy (Estudiant) 
Alta: Dr. Àngel Urquizu Cavallé (PDI) 
Alta: Dra. Maria Marquès Banqué (PDI) 
Alta: Sr. Antonio Altuna Coy (Estudiant)

 – Comissió de Recursos Humans 
Baixa: Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó (PDI) 
Baixa: Sr. Henry Patricio Moscoso Carrillo (Estudiant) 
Alta: Dr. Àngel Urquizu Cavallé (PDI) 
Alta: Sr. Allisson Barros de Souza

 – Comissió de Política Acadèmica 
Baixa: Sra. Anna Prim Amador 
Alta: Sr. Antonio Altuna Coy

 – Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària 
Alta: Sr. Josep Tomàs Porres

S’aproven els canvis següents de representants en comissions estatutàries:

 – Comissió Econòmica 
Baixa: Sra. Elena M. Perulli Espino 
Alta: Sr. Samuel Urbano Botella

 – Comissió d’Investigació 
Baixa: Sr. Henry Patricio Moscoso Carrillo 
Baixa: Sr. Antonio Altuna Coy 
Alta: Sr. Samuel Urbano Botella 
Alta: Sr. Antonio Altuna Coy

 – Comissió d’Avaluació del CDI: 
Baixa: Sr. Juan Luis Melero Ollonarte 
Baixa: Sra. Nerea Pagà Casanova 
Alta: Sra. Leia Varas Lugilde 
Alta: Sra. Carolina Huertas Méndez

 – Junta Electoral: 
Baixa: Sra. Anna Prim Amador 
Alta. Sra. Patricia Sofía Guzmán Valdés

 – Comissió de Política Lingüística 
Alta: Sr. Josep Tomàs Porres 
Alta: Sra. Alba Guillen González

 – Comissió de Política Ambiental 
Baixa: Sra. Maria Sarlé Solé 
Alta. Sra. Alba Font Barnet
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S’aprova que la Dra. Montserrat Giralt Batista causi baixa com a representant de la URV a 
la Comissió General de Política Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya i 
sigui substituïda pel Dr. Esteve Bosch Capdevila.

S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació del pressupost de la URV per a l’any 2018.

S’aprova el calendari laboral del personal d’administració i serveis per a l’any 2018.

S’aprova el Document Marc de Teletreball.

S’aprova el calendari acadèmic del curs 2018-19.

S’acorda proposar al Consell Social l’assignació de complements addicionals per mèrits de 
recerca al personal docent i investigador funcionari.

S’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública del personal docent i investigador per a l’any 2017.

S’aproven els tribunals de la convocatòria de places de Titular d’Universitat vinculades a 
institucions sanitàries. 

S’aproven els tribunals de la convocatòria de places de professorat associat mèdic.

S’aprova la creació de la Càtedra Fundació Duanera–URV d’Estudis Duaners.

S’acorda la no renovació del conveni per a la Càtedra d’Energia i Desenvolupament.

S’aprova la renúncia de la URV a l’exercici del dret d’adquisició preferent de participacions 
de l’empresa IBER Arqueologia, Patrimoni i Turisme SL.

 S’aprova la reorganització del CRAI de la URV.

S’aprova la modificació del Reglament del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarrago-
na (CEDAT).

Es ratifiquen els convenis institucionals signats per la URV. 

Es presenten els informes següents:

• Informe de Formació

• Informe de tancament del Pacte de Dedicació amb inclusió del POA

• Informe d’Investigador Actiu

• Informe sobre la integració de CTNS, CTQC i PCTO a Eurecat

• Informació sobre els acords de les comissions delegades

Sessió de 22 de febrer de 2018

S’aproven el recursos que es posen a disposició dels candidats a rector/a.

S’acorda, a proposta del Consell d’Estudiants, que el representant dels estudiants de la URV 
al CIC és el Sr. Antonio Altuna Coy.

S’aprova la representació del PAS integrat en estructures de gestió compartides als òrgans 
col·legiats de govern d’àmbit particular (centres i departaments).

S’acorda designar els membres de la Comissió de Formació Permanent següents:
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 – Dra. Montserrat Nadal Roquet-Jalmar

 – Dr. Àngel Urquizu Cavallé

 – Dr. Joan Manel Vallès Rasquera

 – Dra. Misericòrdia Camps Llauradó

 – Dr. Antonio Rodríguez Ramos

S’aprova la modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de grau i màster

S’aprova la modificació de la Normativa de Doctorat

S’aprova la modificació de la Normativa de Docència

S’aprova  la modificació de la Normativa de Formació Permanent

S’aprova la proposta de títols propis de postgrau per al curs 2018-19

S’acorda proposar al Consell Social l’assignació de complements addicionals de mèrits de 
docència i de recerca.

S’aprova iniciar els tràmits per a la creació del Centre Interuniversitari de Recerca en Ci-
berseguretat de Catalunya i es faculta el rector per a la signatura del conveni de creació 
del centre.

S’aproven els tribunals de les places de professorat lector i agregat del Pla Serra Húnter 
2017.

S’aprova la convocatòria de places COFUND – Martí Franqués

S’acorda proposar al Consell Social la modificació de la plantilla de personal docent i 
investigador

S’aproven les convocatòries de places SECTI, de professorat lector del Pla Serra Húnter 
2018, de professorat agregat  i de professorat  agregat interí. S’aprova delegar en la Comis-
sió de Recursos Humans l’aprovació dels perfils i els tribunals de les places de professorat 
agregat.

S’aprova la convocatòria de places de professorat associat i els seus tribunals

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

S’aprova la modificació de la Normativa de promoció de professor/a titular d’universitat a 
catedràtic/a

S’aprova l’atorgament de premis extraordinaris de grau i màster del curs 2016-17

S’aprova la modificació de la Normativa de Treball de fi de grau

S’aprova l’adequació de la Normativa sobre propietat industrial i intel·lectual de la URV a 
la nova Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents  

S’aprova l’extinció de la Càtedra d’Energia i Desenvolupament

S’aprova l’extinció de la Càtedra Pedrol Rius

S’aprova la declaració institucional de la URV com a entorn saludable

S’acorda proposar al Consell Social la modificació del pressupost 2017

S’aprova la modificació del Reglament del Centre d’Estudis Hispànics



57

S’acorda proposar al Consell Social l’aprovació, si escau, de les tarifes del CSUC per a l’any 
2018

S’aprova la dissolució de la Comissió adhoc URV 25 anys

S’acorda proposar al Consell Social l’adhesió de la URV a l’associació International Plat-
form of Insects for Food ans Feed (IPIFF) 

S’aprova l’extinció del conveni específic de col·laboració interuniversitària entre la Uni-
versitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització conjunta del Màster 
universitari en Educació en Territoris Rurals

S’aprova la constitució del Servei de Prevenció mancomunat subscrit per la URV i la FURV

Es ratifiquen els convenis institucionals signats per la URV

Es presenten els informes següents:

• Informe Les persones que fan la URV

• Informe de Comunicació de la URV

• Informe sobre la commemoració dels 25 anys a la URV

• Informe sobre els acords de les comissions delegades

• Informe sobre eleccions a rector/a: sistema de votació, distribució de col·legis 
i calendari

Sessió de 26 d’abril de 2018

S’aproven les renovacions de membres de les comissions delegades del Consell de Govern 
següents:

 – Comissió de Recursos Humans 
Baixa: Dr. Ramon M. Miralles Pi 
Alta: Dr. Francesc Vidal Marsal 

 – Comissió de Prevenció de Riscos Laborals 
Baixa: Dr. Ramon M. Miralles Pi 
Alta: Dr. Francesc Vidal Marsal 

S’acorda proposar al Consell Social, per a la seva aprovació, si escau, la memòria econò-
mica de l’any 2017: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, 
informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual.

S’aprova l’oferta d’ocupació pública del personal d’administració i serveis per a l’any 2018:

 – Règim jurídic laboral: 
2 places de grup I 
1 plaça de grup II 
5 places de grup III

 – Règim jurídic funcionari: 
1 plaça de grup A1 
2 places de grup A2 
2 places de grup C1 
1 plaça de grup E



58

S’aprova la convocatòria de 14 contractes predoctorals Martí i Franquès.

S’aprova la concessió de la consideració de professorat distingit a les persones següents:

 – Dr. Salvador Anton Clavé

 – Dra. M. Cinta Bladé Segarra

 – Dra. M. Teresa Colomina Fosch

 – Dra. M. Elena Fernández Gutiérrez

 – Dra. Rosa M. Marcé Recasens

 – Dr. José M. Tomás Ferré

S’aprova la transformació d’una plaça de professorat col·laborador permanent en una pla-
ça de professorat agregat.

S’aproven els premis extraordinaris de doctorat del curs 2016-17.

S’aprova modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat 2018-19.

S’aprova conferir el títol de doctor honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili al Sr. 
Xavier Prats Monné, director general de Salut i Seguretat alimentària de la Unió Europea.

S’acorda l’aprovació i renovació de títols propis.

Es ratifiquen els convenis institucionals signats des del darrer Consell de Govern.

S’aprova l’aval del Consell de Govern a la creació de la xarxa COODESTUR (Red iberoa-
mericana de investigadores en educación superior en turismo).

S’acorda proposar al Consell Social la permuta de terrenys entre la Universitat Rovira i 
Virgili i l’Ajuntament de Tarragona.

Es presenten els informes següents:

• Informe Eficiència i eficàcia en l’ús dels recursos

• Informe sobre els acords de les comissions delegades

Sessió de 19 de juliol de 2018

S’aproven els criteris i la distribució d’escons al Claustre Universitari.

S’aproven les renovacions de membres de les comissions delegades del Consell de Govern 
següents:

 – Comissió de Política Acadèmica 
Baixa: Dr. Domènec Puig Valls 
Alta: Dr. Xavier Vilanova Salas 

 – Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària 
Baixa: Dr. Domènec Puig Valls 
Alta: Dr. Xavier Vilanova Salas 

S’aproven els canvis següents en comissions estatutàries i ad hoc:
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 – Comissió de Política Ambiental 
Baixa: Dr. Xavier Farriol, Roigés 
Baixa: Dr. Miquel Àngel Bové  
Alta: Dr. Jordi Sardà Pons 
Alta: Dr. Carles Barberà Escoí

 – Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador 
Baixa: Dra. Matilde Villarroya Serafini 
Alta: Dr. Mario Arias Oliva 
Designats per un nou período de quatre anys: 
Dr. Eduard Llobet Valero 
Dra. Yolanda Bodoque Puerta 
Dra. Montserrat Poblet Icart 
Dr. Antonio Vernet Peña

 – Junta Electoral 
Baixa: Dra. Laura Román Martín 
Alta: Dr. Jordi Barrat Esteve

 – Comissió Acadèmica de Formació Permanent 
Baixa: Dra. Cori Camps Llauradó 
Alta: Dra. Núria Vázquez Orellana 
Baixa: Dr. Àngel Urquizu Cavallé 
Alta: Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

S’aproven les modificacions de representants següents en els òrgans i les entitats següents:

 – Ple del Consell Social de la URV 
Baixa: Dra. Montserrat Giralt Batista 
Alta: Dra. Cori Camps Llauradó 
Baixa: Sra. Patricia Sofía Guzmán Valdés 
Alta: Sr. Antonio Altuna Coy

 – Patronat de la Fundació URV 
Baixa: Dr. Miquel Àngel Bové Sans 
Alta: Dr. Francisco Medina Cabello 
Baixa: Dr. Josep Manel Ricart Pla 
Alta: Dra. Cori Camps Llauradó 
Baixa: Dra. Carmen Claver Cabrero 
Baixa: Dr. Joan Miquel Canala Bosch 
Baixa: Dr. Salvador Anton Clavé 
Baixa: Dr. Lluís Arola Ferrer 
Alta: Dr. Jordi Miró Martínez 
Alta: Dra. Elisabet Cerrato Guri 
Alta: Dra. Mercedes Teruel Carrizosa 
Alta: Dr. Jordi Castellà Roca

 – Consell de Direcció de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) 
Baixa: Dr. Josep Manel Ricart Pla 
Alta: Dr. Francesc Díaz Gonzàlez 
Baixa: Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí 
Alta: Dra. Maria Bonet Donato

S’aproven els nous representants següents a les comissions del Consell Interuniversitari de 
Catalunya (CIC):
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 – Conferència General: 
Dra. María José Figueras Salvat  
Dr. Francesc Díaz Gonzàlez  
Dra. Laura Román Martín

 – Junta: 
Dra. María José Figueras Salvat

 – Comissió de Recerca i Transferència de Coneixement 
Dr. Francesc Díaz Gonzàlez

 – Comissió de Relacions Internacionals 
Dr. John Style

 – Comissió Permanent d’Accés i Afers Estudiantils 
Dra. Maria Bonet Donato

 – Comissió Permanent de Personal Acadèmic 
Dra. Ercilia García Álvarez

 – Comissió de Política Lingüística 
Dra. Laura Román Martín

 – Comissió Permanent de Programació i Ordenació Acadèmica 
Dr. Domènec Puig Valls

 – Comissió General de Política Universitària 
Dra. Laura Román Martín

 – Comissió no Permanent de Política Universitària 
Dr. Jordi Sardà Pons

 – Pacte Nacional per a la Universitat  
Dra. María José Figueras Salvat 
Dra. Laura Román Martín

 – Grup de Treball Catalonia Alumni 
Dra. Maria Bonet Donato

 – Grup de Treball de Drets i Deures dels Estudiants 
Dra. Maria Bonet Donato

 – Grup de Treball de Necessitats de Qualificació en els àmbits de la Tecnologia 
Mobile 
Dra. Maria Bonet Donato

S’aprova la implantació, extinció i modificació de títols oficials del curs acadèmic 2018-19. 

S’aprova la modificació de la Normativa Acadèmica de Grau i Màster 2018-19.

S’aprova la modificació de la Normativa de Matrícula de Grau i Màster 2018-19

S’aprova la modificació de la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat 

S’aprova la modificació de la Normativa de Docència 2017-18 i de la Normativa de Do-
cència 2018-19 

S’aprova la participació de la URV al centre de recerca interuniversitari Cybercat.



61

En relació a l’ampliació de capital proposada per l’empresa Kamleon, SL, spin-off de la 
URV, s’acorda:

• L’ampliació de capital

• La no adquisició preferent de noves accions en aquesta ampliació de capital i 
la corresponent dilució de la URV.

S’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública de Personal Docent i Investigador (PDI) per a l’any 
2018.

S’acorda proposar al Consell Social de la URV la transformació de places de professorat 
titular d’escola universitària en places de professorat titular d’universitat.

S’aprova la pròrroga de nomenament del Dr. Joan Martí Castell i el Dr. José María Comelles 
Esteban com a professorat emèrit de la URV.

S’aprova la convocatòria de places de personal investigador del SECTI.

S’acorda proposar al Consell Social de la URV l’assignació de complements addicionals 
per mèrits de docència (resolució de recursos) i de complements addicionals per mèrits de 
recerca. 

S’acorda proposar al Consell Social de la URV la Regulació de l’accés per als estudiants 
estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la UE, ni de països 
amb conveni de reciprocitat.

S’aprova la modificació de la proposta de títols propis per al curs 2018-19.

S’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC).

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

Es ratifiquen els convenis institucionals signats per la URV.

S’aprova l’adhesió de la URV a la Red de Universidades Cultivadas.

Es presenten els informes següents:

• Informe de la rectora

• Informe d’I+D+I (actualització de l’informe presentat al Claustre de 12 d’abril 
de 2018)

• Informe anual sobre avaluació del col·lectiu docent i investigador

• Informació sobre l’aplicació del decret de preus

• Informe sobre acords de les comissions delegades

• Informació sobre eleccions a Claustre Universitari 2018
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Comissions delegades del Consell de Govern

Comissió de Política Acadèmica

La Comissió de Política Acadèmica està presidida pel vicerector de Programació Acadè-
mica i Docència. En formen part dos vicerectors o vicerectores, deu membres del PDI, un 
membre del PAS, dos estudiants i un membre del Consell Social. Li competeixen fixar el 
nombre d’alumnes d’entrada als ensenyaments; aprovar els calendaris acadèmics; fer mo-
dificacions en els convenis amb centres adscrits sempre que no tinguin efectes econòmics; 
fer modificacions en els plans d’estudi, sempre que no tinguin efectes econòmics; l’ordina-
ció acadèmica dels títols propis de postgrau i aprovar el POA

President

Dr. Domènec Puig Valls

Fins al juny de 2018: Dra. Montserrat Giralt Batista

Vicerectores

Dra. Ercilia García Álvarez

Dra. Maria Bonet Donato

Fins al juny de 2018: 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

Sra. Roser Ricomà Muntané

Dr. Antonio Terceño Gómez

Dr. Xavier Vilanova Salas

Vacant

Fins al juny de 2018: Dr. Domènec Savi Puig Valls, Dr. John Style

PAS

Sra. Esther Puig Vila
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Estudiants 

Sr. Antonio Altuna Coy

Sra. Patricia Guzmán Valdés

Fins al desembre de 2018: Sra. Anna Prim Amador

Consell Social

Sr. Joaquim Via Rovira

Acords

Sessió de 10 d’octubre de 2017

S’informa favorablement la proposta de nova programació acadèmica de titulacions de 
grau, màster i doctorat amb curs d’implantació 2019-20 (annex 1)

S’informa favorablement la modificació de la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doc-
torat

S’aproven les modificacions de Plans d’Estudis (annex 3)

S’aprova la implantació, extinció i modificació de títols oficials del curs acadèmic 2017-18  

Sessió de 13 de desembre de 2017

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

 – 1.12017PAT-18. Balastro electrónico auto-oscilante con atenuación de luz para una 
lámpara y sistema que lo incluye. Autors URV (100%): Martínez, L.; Olalla, C.; Bo-
nache, R.

• 1.1.1. Autoritzar la sol·licitud d’extensió internacional PCT de la sol·licitud de 
patent espanyola prioritària núm. P201631618.

• 1.1.2. Assumir les despeses de la presentació de la sol·licitud PCT de la sol-
licitud de patent espanyola prioritària núm. P201631618 davant l’Oficina Es-
panyola de Patents i Marques (OEPM) amb els agents corresponents.

• 1.1.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.

2. La Comissió acorda, en relació amb el programa de valorització del coneixement 2017 
(R2B2017), concedir la relació d’ajuts que consten a l’Annex 1, d’acord amb la disposició 
7.2. de la Resolució de 9 de febrer de 2017, del vicerector de Transferència i Innovació, per 
la qual es convoquen ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2017 (R2B2017).
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3. La Comissió acorda, en relació amb el programa d’ajuts per a la preparació de projectes 
internacionals 2017 (EXIT2017), d’acord amb la disposició 10.3.b de la Resolució de 10 de 
juliol de 2017, del vicerector de Política Científica i de Recerca, per la qual es convoquen 
ajuts per a la preparació de projectes internacionals 2017 (EXIT2017):

 – 3.1. Valorar les sol·licituds segons els criteris establerts a la vista dels informes cien-
tífics i tècnics d’avaluació (Annex 2)

 – 3.2. Elaborar una relació prioritzada dels projectes que es considerin finançables, 
tot indicant el finançament, i un informe d’avaluació motivat de cadascun dels pro-
jectes (Annex 3).

 – 3.3.Aprovar la proposta de concessió provisional següent:

Referència Investigador
PFP Proposta de finançament

(0-5) 100% 60.000,00 €

2017EXIT-12 Iñíguez Nicolau, Benjamín 4,76 6.000,00 €

2017EXIT-03 Olivé Serret, Enric 4,36 5.500,00 €

2017EXIT-01 Russo, Antonio 4,33 5.400,00 €

2017EXIT-08 Álvarez Puebla, Ramón 4,31 5.400,00 €

2017EXIT-05 Pujol Baiges, Maria Cinta 4,30 5.400,00 €

2017EXIT-11 Bengoa, Christophe 4,18 5.300,00 €

2017EXIT-06 Puig Valls , Domènech Savi 4,15 5.200,00 €

2017EXIT-07 Llobet Valero, Eduard 3,86 4.900,00 €

2017EXIT-04 Masons Bosch, Jaume 3,75 4.700,00 €

2017EXIT-10 Moldovan, Oana 3,55 4.500,00 €

2017EXIT-02 de Molina Fernández, Mª Inmaculada 3,54 4.400,00 €

2017EXIT-09 Araüna Baró, Núria 2,63 3.300,00 €

 Total  3,98 60.000,00 €

4. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts per incentivar la captació de contractes de 
personal investigador predoctoral en formació aliens a la Universitat Rovira i Virgili (PFR-
URV-A1),

 – 4.1. Modificar les bases reguladores del procediment per a la concessió d’ajuts per 
incentivar la captació de finançament aliè a la Universitat Rovira i Virgili per a la 
incorporació de becaris predoctorals en els termes que consten en l’annex 4.

 – 4.2. Establir que aquest Acord té efectes des de l’endemà de la seva publicació a la 
seu electrònica de la URV.

 – 4.3. Publicar un text refós de les bases reguladores citades a la seu electrònica de la 
URV, que inclogui les modificacions que consten en l’annex 4.

 – 4.4. Aprovar la convocatòria anual dels ajuts per incentivar la captació de finan-
çament aliè a la Universitat Rovira i Virgili (URV) per a la contractació de personal 
investigador predoctoral en formació per a l’any 2018, d’acord amb els criteris 
següents:



65

• 4.4.1. Seran beneficiàries aquelles persones que, tot gaudint d’un ajut pre-
doctoral URV de primer i segon any en el marc del Programa Martí i Franques 
d’ajuts a la investigació en la modalitat predoctoral, renunciïn a aquest ajut per 
incorporar-se a una ayuda para la formación de profesorado universitario 2017 
(FPU2017), a partir de l’1 de gener de 2018 i continuïn adscrits a la URV com 
a personal investigador predoctoral en formació.

• 4.4.2. El termini de presentació de la documentació indicada a les bases re-
guladores s’estén durant el període de 30 dies hàbils següents a la data de 
publicació de la resolució de concessió dels ajuts indicats en el punt anterior.

• 4.4.3. La dotació pressupostària establerta per aquesta convocatòria és de 
12.000 €, segons els termes indicats a les bases reguladores, dins l’aplicació 
pressupostària 7300262-2091-48* del pressupost 2017 de la URV.

 – 4.5. Establir que aquesta convocatòria té efectes des de l’endemà de la seva publi-
cació a la seu electrònica de la URV.

 – 4.6. Publicar aquesta convocatòria a la seu electrònica de la URV.

5. La Comissió acorda, en relació amb el Programa Martí i Franquès d’ajuts a la investiga-
ció. Contractes postdoctorals. Starting Grant – 2016,

 – 5.1. Aprovar l’informe de seguiment intermedi de l’expedient 2016PMF-POST-02, 
l’investigador responsable del qual és el Dr. Salvador Fernández-Arroyo.

 – 5.2. Proposar la renovació del contracte laboral del Dr. Salvador Fernández-Arroyo 
amb la Universitat Rovira i Virgili per un segon any en qualitat de director d’inves-
tigació.

6. La Comissió acorda, en relació amb les directrius per a la signatura i filiació institucional 
URV,

 – 6.1. Aprovar el document que figura com a Annex 5, una vegada realitzada la revi-
sió formal i lingüística.

 – 6.2. Enviar el document revisat als membres de la Comissió de Política Científica i 
de Transferència.

7. La Comissió acorda, en relació amb la normativa reguladora dels Òrgans d’Ètica de la 
Recerca i la Innovació de la URV,

 – 7.1. Aprovar la creació de la comissió de treball per a la seva elaboració, que queda 
constituïda pels membres de la Comissió de Política Científica i de Transferència.

 – 7.2. Aprovar la creació de l’equip tècnic de suport a la comissió de treball citada, 
que queda constituïda per les persones següents:

• Jordina Anglès Vidal, de la Unitat de Qualitat de la URV

• Bernardino García Ramírez, de la Unitat de Valorització de la FURV

• Mireia Herranz Aparicio, del Gabinet Jurídic de la URV

• Roser Miguel Carvajal, de l’ Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV

• Cristina Salvadó Baza, del Gabinet Tècnic de Gerència de la URV

 – 7.3. Aprovar el projecte de treball en els termes que consta a l’Annex 6, excepte en 
el punt del calendari de treball, que s’adaptarà a les necessitats de funcionament de 
la pròpia Comissió de treball.
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Sessió de 14 de desembre de 2017

S’informen els calendaris acadèmics del curs 2018-19

S’aproven les modificacions de plans d’estudis 

S’informen dels Títols Propis de postgrau

Sessió de 13 de febrer de 2018

S’informa favorablement la programació de postgrau del Centre de Formació Permanent 
2018-19 

S’informa favorablement sobre la normativa de matrícula de grau i màster 2018-19 

S’informa favorablement sobre la normativa acadèmica de grau i màster 2018-19 

S’informa favorablement sobre la normativa acadèmica i de matrícula de doctorat 2018-19 

S’informa favorablement sobre la normativa de docència 2018-19 

S’aproven les modificacions plans d’estudis 

Sessió de 16 d’abril de 2018

S’aproven les modificacions plans d’estudis 

S’aproven, si s’escau, dels calendaris acadèmics dels diferents centres  

S’informa favorablement la modificació de la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doc-
torat del curs 2018-19 

Noves propostes de títols propis de postgrau curs 2018-19 

S’aprova el calendari de programació i fitxa PIN 2020-2021 

Sessió de 11 de juliol de 2018

S’informen favorablement les modificacions de les normatives Acadèmica de Grau i 
Màster, de Matrícula de Grau i Màster i de Acadèmica i de Matrícula de Doctorat del 
curs 2018-19 

S’informa favorablement la modificació de la Normativa de Docència del curs 2017-18 
i del curs 2018-19 

S’aprova l’oferta de places per al curs acadèmic 2018-19

S’informa favorablement el document “Condicions d’accés i matrícula per a estudiants 
no comunitaris ni residents ni de països amb conveni de reciprocitat per al curs 2018-19” 

S’aproven les modificacions plans d’estudis 

S’informa favorablement el document sobre la implantació i extinció de títols oficials per 
al curs acadèmic 2018-19 
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S’informa favorablement la modificació del màster propi interuniversitari en Gestió i Dret 
Local i una nova proposta de títol propi 

Comissió de Política Científica i Transferència

La Comissió de Política Científica i Transferència està copresidida pel vicerector de Recerca 
i Planificació Científica i el vicerector d’Innovació i Transferència del Coneixement. En for-
men part una vicerectora; deu membres del PDI, dos estudiants, un membre del personal 
d’Administració i Servei i un membre del Consell Social. Li competeixen fer modificacions 
en les memòries d’estructures de recerca, sempre que no tinguin efectes econòmics; fer 
modificacions en els convenis amb instituts de recerca adscrits, sempre que no tinguin 
efectes econòmics; convocar i resoldre ajuts a la recerca, la innovació i la transferència; 
gestionar la protecció de la propietat intel·lectual i aprovat els procediments derivats de les 
certificacions.

Copresidents

Dr. Francesc Diaz Gonzalez

Dr. Francisco Medina Cabello

Fins al juny de 2018: Dr. Miquel Àngel Bové Sans. Dr. Josep Manel Ricart Pla 

Vicerectora

Maria Bonet Donato

Fins al juny de 2018: Dra. Montse Giralt Batista

PDI

Dr. Ricard Boqué Martí

Dr. Jordi Castellà Roca

Dr. Josep Font Capafons

Dra. Maria Francisca Jiménez Herrera

Dra. Maria Marquès Banqué

Dra. Begoña Muguerza Marquínez

Dra. Juana M. Tierno García

Dr. Àngel Urquizu Cavallé

Vacant

Vacant

Fins a l’octubre de 2018: Dr. Josep M. Poblet Rius
Fins al desembre de 2018: Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, Dr. Bernd Theilen
Fins al juny de 2018: Dra. M. José Figueras Salvat, Dr. John Style
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PAS

Sra. Noelia Valdivieso Reche

Estudiants

Sr. Antonio Altuna Coy

Sra. Thaïs Morata Rosillo

Consell Social

Sr. Joan Pedrerol Gallego

Acords

Sessió de 21 de setembre de 2017

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

 – 1.1. Informar favorablement l’aplicació dels criteris d’avaluació aprovats en la ses-
sió CPCT4/2017.

 – 1.2. Aprovar la normativa de priorització de candidats/es (Annex 1).

 – 1.3. Publicar els criteris d’avaluació i la normativa de priorització de candidats al 
web de la URV.

Sessió de 19 d’octubre de 2017

1. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts d’incorporació i visualització d’investi-
gadors emergents URV – Banco de Santander 2014 (LINE2014), donar el seu vistiplau a 
l’exposició oral de resultats presentada per la ponent del projecte finalitzat 2014LINE-09, 
les dades del qual són:

• Investigador principal: Iranzo García, Pilar

• Ponent: Tierno García, Juana María

• Departament: Pedagogia

• Títol del projecte: Les noves exigències per a la direcció escolar en l’Educació 
Primària: Anàlisi i propostes
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2. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel•lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en els projectes següents:

 – 2.1. 2017PAT-15. A computer-implemented method for the measurement of human 
emotion of a subject and a method for filtering an EDA signal. Autors URV (5%): 
Puig, D.; Autors Institut de Robòtica per a la Dependència (IRD) (95%): Shukla, J.; 
Oliver, J.

• 2.1.1. Assumir els drets sobre la invenció en el percentatge corresponent a la 
titularitat de la URV (5%)

• 2.1.2. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats en relació amb les condicions de titularitat, 
les despeses de gestió de la patent i l’explotació de la invenció.

 – 2.2. 2017PAT-16. Cystic echinococcosis (Hydatidosis) Diagnosis through Exhaled 
Breath Analysis. Autors URV (100%): Ionescu, R.S; Welegaray, T.G.

• 2.2.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

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

• 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 (100%) 
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).

• 2.2.4. Assumir les despeses de sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) 
pel percentatge total de titularitat (100%).

• 2.2.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.

 – 2.3. 2017PAT-17. Exhaled breath test for the diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis. 
Autors URV (100%): Ionescu, R.S; Welegaray, T.G.

• 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 (100%).

• 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 (100%) 
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).

• 2.3.4. 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 (100%).

• 2.3.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.

3. La Comissió acorda, en relació amb la normativa de priorització de candidats/tes URV 
dins el programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en for-
mació (FI), modificar la redacció de l’indicador d’atracció de talent de l’apartat de política 
científica en els termes següents:
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“10% (del 30% total) en funció del nombre de membres del grup de recerca que tinguin un 
contracte ICREA o un contracte Starting Grant de l’ERC (2 punts per contracte), un contrac-
te Ramon y Cajal o un investigador/a postdoctoral dels programes Beatriu de Pinós, Juan de 
la Cierva, Marie Skłodowska-Curie, Martí Franquès o similars (1 punt per contracte) amb la 
URV. Es ponderarà a la nota màxima”
4. La Comissió acorda, en relació amb el programa de foment de la recerca de la URV 
2014-2016, que el vicerector de Política Científica i de Recerca pugui autoritzar una pròr-
roga del període d’execució dels expedients implicats, fins al mes de juny de 2018, prèvia 
sol•licitud de l’investigador/a responsable, sempre que els fons es destinin a la contracta-
ció de personal.
5. La Comissió acorda, en relació amb el programa de foment de la recerca de la URV 
2017, informar favorablement els següents punts, que s’elevaran com a proposta al Consell 
de Govern de 26 d’octubre de 2017.

 – Incorporar al Programa de Suport a la Recerca 2017 la quantitat de 92.591,72 € 
provinents del pressupost del Programa de Polítiques Verticals Internes.

 – Distribuir la quantitat resultant del pressupost del Programa de Foment de la Recer-
ca per a l’exercici 2017 (899.706,40 €) entre els grups de recerca de la URV que 
s’hagin presentat a la convocatòria de grups reconeguts per la Generalitat de Cata-
lunya 2017 amb els següents criteris:

• PRODUCCIÓ (600.000 €) 
35%: Nombre d’investigadors actius integrats en cada grup segons les 
vies 1 i 2 (tram de recerca viu o avaluació externa) a data 7/09/2016. 
15 %: Nombre de projectes competitius nacionals i europeus o grans 
projectes iniciats durant el període 2014 a 2016. 
15%: Ingressos per projectes competitius i no competitius iniciats durant 
el període 2014 a 2016. 
25%: Nombre de publicacions del període 2014 a 2016: publicacions 
WOS/SCOPUS (pes 4), CARHUS (pes 2), llibres (pes 2), capítols de llibre i 
publicacions no indexades (pes 1). 
10%: Tesis defensades durant el període 2014 a 2016.

• PRODUCTIVITAT (200.000 €) 
20%: Nombre de projectes competitius iniciats durant el període 2014 a 
2016 dividit pel nombre d’investigadors doctors del grup. 
20%: Ingressos per projectes competitius i no competitius iniciats durant 
el període 2014 a 2016 dividit pel nombre d’investigadors doctors del grup. 
20%: Nombre de publicacions del període 2014 a 2016 WOS/SCOPUS 
(pes 4), CARHUS (pes 2), llibres (pes 2), no indexades (pes 1) dividit pel nom-
bre d’investigadors doctors del grup. 
20%: Tesis defensades durant el període 2014 a 2016 dividit pel nombre 
d’investigadors doctors del grup. 
20%: Qualitat de les publicacions (índexs d’impacte ponderats).

• VISIBILITAT (99.706,40 €) 
25%: Nombre de projectes competitius europeus o grans projectes du-
rant el període 2014 a 2016. 
25%: Ingressos de projectes competitius europeus o grans projectes ini-
ciats durant el període 2014 a 2016. 
25%: Publicacions d’alt impacte: articles altament citats (valor 3), arti-
cles del primer decil (valor2) i articles del primer quartil (valor 1). 
25%: Nombre de publicacions multiplicat per l’impacte de cites mitjana 
per l’àmbit (dades SCOPUS-SCIVAL)
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 – Un cop validades les dades per a tots els grups, es procedirà a distribuir la quantitat 
definitiva, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. 

 – El finançament a 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 realitzar fins al 31 de desembre de 2018.

6. La Comissió acorda, en relació amb el programa d’infraestructura de recerca de la URV, 
aprovar les actuacions següents per a l’any 2017:

 – 6.1. Destinar les quanties indicades dels fons aprovats en el Consell de Govern de 
27 d’abril de 2017 a cofinançar l’equipament científic i tècnic següent:

• 15.000 €   Reposició Equip RMN Agilent – UNRV15-EE-3936

• 15.000 €    Equipament informàtic per a càlcul intensiu – UNRV15-
EE-3935

• 6.000 €   Laboratori de Bioquímica

 – 6.2. Destinar la resta dels fons aprovats en el Consell de Govern de 27 d’abril de 
2017 al cofinançament  (25%) d’una convocatòria externa d’equipament científic i 
tècnic. Cas que aquesta convocatòria no hagi estat publicada el mes de novembre 
de 2017, la Comissió valorarà la realització d’una convocatòria interna adreçada 
als seus grups de recerca amb les condicions següents:

• 25% de cofinançament per part de la URV

• Valor de l’equipament igual o superior a 60.000 €

• Ús compartit per, com a mínim, dos grups de recerca

• Reserva de crèdit en el moment de la sol·licitud per part del grup de recerca

Sessió de 22 de novembre de 2017

1. La Comissió nomena el Dr. Jordi Castellà Roca, director del Departament d’Enginyeria 
Informàtica i Matemàtiques, secretari de la Comissió per a la sessió 7/2017, de 22 de 
novembre de 2017, en substitució de la Dra. María José Figueras Salvat, directora del 
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, atesa la seva absència.

2. La Comissió manifesta el seu agraïment als membres que han causat baixa per la feina 
realitzada durant els anys de permanència: Dr. Josep Maria Poblet Rius, en qualitat de 
director del Departament de Química Física i Inorgànica, i Dr. Bernd Theilen, en qualitat 
de director del Departament d’Economia.

3. La Comissió expressa els millors desigs per al membre que s’incorpora en el dia d’avui 
(Dr. Ricard Boqué Martí, director del Departament de Química Analítica i Química Or-
gànica) i en un futur immediat (Dr. Juan Antonio Duro Moreno, director del Departament 
d’Economia, i Dra. Maria Marquès i Banqué, directora del Departament de Dret Públic).
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4. La Comissió aprova l’acta CPCT6/2017 

5. La Comissió acorda, en relació amb les activitats d’emprenedoria, emetre un informe 
favorable sobre la renúncia al dret d’adquisició preferent que ostenta la URV com a sòcia 
de l’empresa IBER, Arqueologia, Patrimoni i Turisme, SL, d’acord amb la clàusula desena 
del contracte entre socis signat amb data 30 de juliol de 2013, tot acceptant la venda de les 
participacions de la Sra. Elisa Guirao Carrillo en favor del Sr. Ivan Cots Serret.

6. Prèvia absència del Dr. Jordi Castellà Roca, director del Departament d’Enginyeria 
Informàtica i Matemàtiques, i de la Dra. María Begoña Muguerza Marquínez, directora 
del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, a causa del conflicte d’interessos que 
representa ser sol·licitants d’un ajut, la Comissió acorda, en relació amb el programa 
Valorització del coneixement 2017 (R2B2017):

 – 6.1. Valorar les sol·licituds segons els criteris següents, d’acord amb la disposició 6 
de laResolució de 9 de febrer de 2017, del vicerector de Transferència i Innovació, 
per la qual es convoquen ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 
2017 (R2B2017):

6.3.2.2. Resum de l’acció (fins a 20 punts)

6.3.2.3. Presentació (fins a 20 punts)

 – 6.2. Proposar la concessió dels ajuts a les sol·licituds en funció de la puntuació as-
solida. Les sol·licituds proposades per concedir, tot indicant les quanties i períodes 
d’execució

respectius, són les següents:

• 6.2.1. 2017R2B-01:
Import: .................................................................................... 5.800,00 Euros
Període d’execució: ................................................... 01/01/2018 - 31/12/2018

• 6.2.2. 2017R2B-02:
Import: .................................................................................... 5.500,00 Euros
Període d’execució: ................................................... 01/01/2018 - 31/12/2018

• 6.2.3. 2017R2B-03:
Import: ............................................................................................ 6.500,00 Euros
Període d’execució: ................................................... 01/01/2018 - 31/12/2018

• 6.2.4. 2017R2B-04:
Import: .................................................................................... 6.200,00 Euros
Període d’execució: ................................................... 01/01/2018 - 31/12/2018

• 6.2.5. 2017R2B-05:
Import:......................................................................................... 5.800,00 Euros
Període d’execució: ................................................... 01/01/2018 - 31/12/2018

• 6.2.6. 2017R2B-06:
Import:......................................................................................... 6.200,00 Euros

Període d’execució: ................................................... 01/01/2018 - 31/12/2018

• 6.2.7. 2017R2B-07:

Import:......................................................................................... 4.000,00 Euros

Període d’execució: ................................................... 01/01/2018 - 31/12/2018
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 – 6.3. Notificar la puntuació obtinguda per les sol·licituds als respectius investigadors/res 
principals, d’acord amb el procés d’avaluació, criteris i barem establerts:

• 6.3.1. 2017R2B-01. Smart Toilet: Preventive healthcare using toilet-attached to 
T device.

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 per part de la URV: ........ 0,00 punts

2.2. Resum de l’acció: ................................................................... 20,00 punts

2.3. Presentació de l’acció: ............................................................ 10,00 punts

Total: ............................................................................................ 80,00 punts

• 6.3.2. 2017R2B-02. Marketing attribution through cgt (cooperative game the-
ory). Andreu

Corbatón, Jordi:

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 per part de la URV: ...... 10,00 punts

2.2. Resum de l’acció: .................................................................. 20,00 punts

2.3. Presentació de l’acció: ............................................................. 5,00 punts

Total: ............................................................................................ 75,00 punts

• 6.3.3. 2017R2B-03. Concept of electronic stethoscope for automatic lung di-
sease detection.

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 per part de la URV: ........ 5,00 punts

2.2. Resum de l’acció: ................................................................... 20,00 punts

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

Total: ............................................................................................ 90,00 punts
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• 6.3.4. 2017R2B-04. Projecte plataforma per a l’obtenció d’hidrolitzats rics en 
pèptics

bioactius (Pep). Bravo Vázquez, Francisca Isabel:

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 per part de la URV: .......10,00 punts

2.2. Resum de l’acció: .................................................................. 20,00 punts

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

Total: ............................................................................................ 85,00 punts

• 6.3.5. 2017R2B-05. Multi-ingredient funcional per al tractament de l’obesitat 
(RedOBes).

Aragonès Bargalló, Gerard:

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 per part de la URV: ...... 10,00 punts

2.2. Resum de l’acció: .................................................................. 20,00 punts

2.3. Presentació de l’acció: ............................................................ 10,00 punts

Total: ............................................................................................ 80,00 punts

• 6.3.6. 2017R2B-06. Definició i execució d’un pla de màrqueting i comunica-
ció de la solució

SIMUI (Sistema Integrat de Mobilitat Urbana Intel·ligent). Castellà Roca, Jordi:

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 per part de la URV: ........ 0,00 punts

2.2. Resum de l’acció: .................................................................. 20,00 punts

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

Total: ............................................................................................ 85,00 punts
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• 6.3.7. 2017R2B-07. MP-TIC: Suport a la Mobilització Precoç amb el suport de 
les TIC.

Martínez Ballesté, Antoni:

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 per part de la URV: ........ 0,00 punts

2.2. Resum de l’acció: .................................................................. 10,00 punts

2.3. Presentació de l’acció: ............................................................. 5,00 punts

Total: ............................................................................................ 55,00 punts

7. La Comissió acorda, en relació amb la normativa de priorització de candidats/tes URV

dins el programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en

formació 2018 (FI2018),

 – 7.1. Modificar la redacció d’un document 

 – 7.2. Notificar el document a l’organisme convocant del programa.

8. La Comissió acorda, en relació amb el programa d’ajuts per a la contractació de perso-
nal investigador predoctoral en formació 2018 (FI2018), aprovar l’ordre de prelació de les 
persones candidates presentades per la URV 

D’acord amb l’art. 20.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del regim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, es fa constar que la present certificació 
s’expedeix amb anterioritat a l’aprovació de l’acta de la sessió de la Comissió de Política 
Científica i de Transferència delegada del Consell de Govern.

Sessió de 13 de febrer de 2018

1. La Comissió acorda, en relació amb la Normativa sobre Propietat Intel·lectual i Industrial 
de la URV, informar favorablement sobre la seva adequació a la nova Llei 24/2015, de 24 
de juliol, de Patents.

2. La Comissió acorda, en relació amb el Reglament d’òrgans d’ètica de la recerca i la 
innovació de la URV,

 – 2.1. Aprovar l’estructura següent:

• Comissió d’Ètica de la Recerca i la Innovació

• Comitès d’avaluació i seguiment:

 – Comitè Ètic d’Investigació en Éssers Humans, les funcions del qual seran 
assumides pel Comitè Ètic d’Investigació amb medicaments de l’Institut 
d’Investigació Sanitària Pere Virgili (CEIm IISPV).
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 – Comitè Ètic d’Experimentació Animal.

 – Comitè Ètic sobre l’impacte personal, social i ambiental de l’R+D+I.

• Comissió d’Ètica per a la Integritat en R+D+I

 – 2.2. Convocar una propera reunió conjunta de la Comissió de treball i l’Equip tèc-
nic de suport.

 – 2.3. Elaborar els documents següents en relació amb les qüestions ètiques en els 
projectes d’R+D+I de la URV: formulari i protocol de gestió.

3. La Comissió acorda, en relació amb el programa d’ajuts per a la preparació de projectes 
internacionals a la URV 2018 (2018EXIT), aprovar la convocatòria i els documents relaci-
onats següents:

 – 3.1. Calendari provisional 

 – 3.2. Bases de convocatòria 

 – 3.3. Imprès de sol·licitud 

 – 3.4. Memòria de l’actuació 

4. La Comissió acorda, en relació amb el programa d’ajuts per a l’adquisició d’infraes-
tructura de recerca a la URV 2018 (EQUIP2018), aprovar la convocatòria i els documents 
relacionats següents:

 – 4.1. Calendari provisional 

 – 4.2. Bases de convocatòria 

 – 4.3. Formulari de sol·licitud 

 – 4.4. Criteris d’avaluació 

5. La Comissió acorda, en relació amb el Programa Martí i Franquès d’ajuts a la investiga-
ció 2018. Modalitat predoctoral (PMF-PIPF2018),

 – 5.1. Aprovar l’inici de procediment de la tipologia Estàndard per conèixer la 
relació de places finançades a càrrec de projectes d’RDI o bé altres entitats i la seva 
posterior convocatòria

 – 5.2. Informar favorablement la convocatòria de la tipologia COFUND.

6. La Comissió acorda, en relació amb el programa de valorització del coneixement 2018 
(R2B2018), aprovar la convocatòria i els documents relacionats següents:

 – 6.1. Calendari provisional 

 – 6.2. Bases de convocatòria 

 – 6.3. Imprès de sol·licitud 

 – 6.4. Memòria tècnica 

 – 6.5. Resum de l’acció 

a expenses de conèixer l’informe del Gabinet Jurídic sobre els aspectes següents que es 
podrien donar amb la convocatòria oberta:

• L’increment de pressupost.
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• La participació d’un nou agent finançador.

• El canvi de les condicions de gestió.

7. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts per al finançament de projectes d’R+D+I a 
través de micro-finançament col·lectiu (crowdfunding) (M€C€N€$2018), continuar treba-
llant en el disseny del programa a partir dels documents següents:

 – 7.1. Visió general (versió 20180209)

 – 7.2. Resolució de convocatòria (versió 20180209)

 – 7.3. Bases de convocatòria (versió 20180209)

 – 7.4. Formulari online (versió 20180209)

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

 – 8.1. Informar favorablement l’informe d’activitat 2017 i les memòries d’activitat/
tancament 2017 

• Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). Aquest centre pre-
senta també el tancament del contracte programa.

• Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS)

• Centre de Recerca en Antropologia Mèdica (MARC)

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

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

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

 – 8.2. Autoritzar la transferència de la resta de la quantia econòmica de l’any 2017 
corresponent a:

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

• Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS)

• Centre de Recerca en Antropologia Mèdica (MARC)

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

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

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

 – 8.3. Autoritzar el finançament per a l’any 2018, que serà el darrer, davant d’un 
nou plantejament del finançament dels centres, amb les quanties indicades segons 
centre:

• Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 32.000 €

• Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS) 10.000 €

• Centre de Recerca en Antropologia Mèdica (MARC) 10.000 €

• Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC) 38.500 €

• Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) 32.100 €
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• Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nanosistemes 
(EMaS)51.300 €

 – 8.4 Distribuir el finançament per a l’any 2018 en dos pagaments, d’acord amb els 
percentatges següents:

• Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 50 / 50

• Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS) 80 / 20

• Centre de Recerca en Antropologia Mèdica (MARC) 80 / 20

• Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC) 50 / 50

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

• Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nanosistemes (EMaS) 50 
/ 50

 – 8.5. Autoritzar el pagament de la primera quantia del finançament 2018.

 – 8.6. Condicionar el pagament de la segona quantia a la presentació de la memòria 
d’activitats 2018.

9. La Comissió acorda, en relació amb la proposta de creació del Centre de Recerca Inte-
runiversitari en Ciberseguretat de Catalunya (CYBERCAT),

 – 9.1. Informar-la favorablement.

 – 9.2. Iniciar els tràmits per a la seva creació, que suposen:

• Elevar al Consell de Govern la proposta d’inici dels tràmits necessaris.

• Sol·licitar el informe preceptiu a la Comissió d’Investigació i als departaments 
afectats.

• Subscriure el conveni corresponent, facultant el Rector per a la seva signatura.

Sessió de 19 d’abril de 2017

1. La Comissió nomena la Dra. Maria Marquès Banqué, directora del Departament de Dret 
Públic, secretària de la Comissió per a la sessió 2/2018, de 19 d’abril de 2018, en substitu-
ció de la Dra. María José Figueras Salvat, directora del Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques, atesa la seva absència.

2. La Comissió aprova l’acta CPCT1/2018.

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

 – 3.1. 2018PAT-01. “Perfil proteòmic associat a la pèrdua de control en pacients VIH 
controladors d’elit”.

Autoria:

• Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (HUJXXIII): Peraire, J.; Viladés, C.

• Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV): Rull, A.; Rodríguez, E.
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• Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS): Ruiz-Mateos, E.; López-Cortés, L.F.; Ta-
rancón, L.

• Universitat Rovira i Virgili (URV): Vidal, F.; Alba, V.

Titularitat:

• Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV): 47,50%

• Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS): 35,00%

• Universitat Rovira i Virgili (URV): 17,50%

 – 3.1.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

 – 3.1.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el percen-
tatge corresponent de titularitat de la URV (17,50%).

• 3.1.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets 
sobre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV 
(17,50%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent europea per pro-
tegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques (OEPM).

• 3.1.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent europea per protegir els 
drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques 
(OEPM) en el percentatge corresponent de titularitat de la URV (17,50%).

• 3.1.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.2. 2018PAT-02. “Composition for prevention, amelioration or treatment of obesity 
and metabolic syndrome-related diseases”.

Autoria:

 – Fundació Eurecat (EURECAT): Anna Crescenti.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Bravo, F.; Suárez, M.; Aragonès, G.; Arola, A.; Muguer-
za, B.; Salvadó, M.J.; Arola, L.; Pascual, A.; Ardid, A.; Gibert, A.; Mas, A.; Martín, M.; 
Bladé, C.

Titularitat:

 – Fundació EURECAT (EURECAT): 9,77%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 90,23%

• 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 de titularitat de la URV (90,23%).

• 3.2.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets 
sobre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV 
(90,23%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent espanyola per 
protegir els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents 
i Marques (OEPM).

• 3.2.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent espanyola per protegir 
els drets de propietat industrial davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques 
(OEPM) en el percentatge corresponent de titularitat de la URV (90,23%).
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• 3.2.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.3. 2018PAT-03. “A single potentiometric electrode: novel configuration”.

Autoria Universitat Rovira i Virgili (URV): Andrade, F.J.; Banking, P.; Blondeau, P.; Hoekstra, R.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

• 3.3.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

• 3.3.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent de titularitat de la URV (100,00%).

• 3.3.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets 
sobre la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV 
(100,00%) i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els 
drets de propietat industrial davant l’oficina corresponent.

• 3.3.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’oficina corresponent en el percentatge correspo-
nent de titularitat de la URV (100,00%).

• 3.3.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.4. 2018PAT-04. “MyAdChoices - Transparency and Control over Online Advertis-
ing”.

Autoria:

 – École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suïssa): Prasad Achara, J.

 – Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (França): 
Castelluccia, C.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Parra, J.

Titularitat:

 – École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suïssa): 33,33%

 – Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (França): 
Castelluccia, C. 33,33%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Parra, J. 33,33%

• 3.4.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for Inte-
llectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV, l’ École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne i l’ Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique, segons el seus percentatges de cotitularitat.

• 3.4.2. Assumir en la seva totalitat les despeses de la presentació de l’obra da-
vant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom 
de la URV, l’ École Polytechnique Fédérale de Lausanne i l’ Institut National de 
Recherche en Informatique et en Automatique.

• 3.4.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.5. 2018PAT-05. “MyTrackingChoices - Fine-Grained Control over Tracking”.
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Autoria:

 – École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suïssa): Prasad Achara, J.

 – Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (França): 
Castelluccia, C.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Parra, J.

Titularitat:

 – École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suïssa): 33,33%

 – Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (França): 
Castelluccia, C. 33,33%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Parra, J. 33,33%

• 3.5.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for Inte-
llectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV, l’ École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne i l’ Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique, segons el seus percentatges de cotitularitat.

• 3.5.2. Assumir en la seva totalitat les despeses de la presentació de l’obra da-
vant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom 
de la URV, l’ École Polytechnique Fédérale de Lausanne i l’ Institut National de 
Recherche en Informatique et en Automatique.

• 3.5.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.6. 2018PAT-06. “Reti-Imag-Class: Classificació d’imatges de retines depenent del 
grau de malaltia i localització de les zones de la imatge més importants”.

Autoria Universitat Rovira i Virgili (URV): Valls, A.; Puig, D.; de la Torre, J.

Titularitat Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

• 3.6.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for Inte-
llectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV.

• 3.6.2. Assumir les despeses de la presentació de l’obra davant de la Benelux 
Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV.

• 3.6.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.7. 2018PAT-07. “Device for passive suppression of Vortex-Induced Vibrations 
(VIV) in structures”.

Autoria Universitat Rovira i Virgili (URV): Huera, F.J.

Titularitat Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

• 3.7.1. Autoritzar la sol·licitud d’extensió internacional PCT de la sol·licitud de 
patent europea prioritària núm. EP17382302.2.

• 3.7.2. Assumir les despeses de la presentació de la sol·licitud PCT de la sol-
licitud de patent europea prioritària núm. EP17382302.2 davant l’Oficina Eu-
ropea de Patents (EPO) amb els agents corresponents.

• 3.7.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.
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 – 3.8. 2018PAT-08. “Englerin A analogs for cancer treatment”.

Autoria:

 – Delaware University (DU): Chain, W.

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): Echavarren, A.M.; Bravo, F.; 
Suppo, J.S.

 – Leeds University (LU): Beech, D.

 – National Institute of Health (NIH): Beutler, J.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Echavarren, A.M.

 – Titularitat:

 – Delaware University (DU): 25,000%

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): 23,125%

 – Leeds University (LU): 25,000%

 – National Institute of Health (NIH): 25,000%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 1,875%

• 3.8.1. Assumir els drets sobre la invenció en el percentatge corresponent a la 
titularitat de la URV (1,875%)

• 3.8.2. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats en relació amb les condicions de titularitat, 
les despeses de gestió de la patent i l’explotació de la invenció.

 – 3.9. 2018PAT-09. “ELECTRE-H v2.0 software Package”.

Autoria Universitat Rovira i Virgili (URV): Valls, A.; Moreno, A.; del Vasto, L.M.; Martínez, M.

Titularitat Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

• 3.9.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for Inte-
llectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV.

• 3.9.2. Assumir les despeses de la presentació de l’obra davant de la Benelux 
Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV.

• 3.9.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.

 – 3.10. 2018PAT-10. “Linear Hybrid Reluctance Motor”.

Autoria:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): García, J.

 – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): Andrada, P.

Titularitat:

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): 80%

 – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): 20%

• 3.10.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.
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• 3.10.2. Assumir les despeses d’elaboració de l’informe de patentabilitat en el 
percentatge corresponent de titularitat de la URV (80%).

• 3.10.3. 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 (80%) 
i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’oficina corresponent.

• 3.10.4. Assumir les despeses de la sol·licitud de patent per protegir els drets de 
propietat industrial davant l’oficina corresponent en el percentatge correspo-
nent de titularitat de la URV (80%).

• 3.10.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.

4. La Comissió acorda, en relació amb el programa Martí i Franquès d’ajuts a la investigació 
2018, aprovar, dins la modalitat predoctoral i tipologia estàndard (2018PMF-PIPF), la rela-
ció de places finançades a càrrec de projectes d’RDI o bé altres entitats que s’especifica:

 – 4.1. Projectes d’RDI: 0

 – 4.2. Altres entitats: URV - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària - Banco 
Santander: 1

5. La Comissió acorda, en relació amb el programa de foment de la recerca de la URV 
2017 - Suport a Grups de Recerca Reconeguts (2017PFR-URV-B2),

 – 5.1. Ampliar el pressupost total en 29.346,05 €.

 – 5.2. Atesa la baixa de l’expedient 2017PFR-URV-B2-08 per no complir els requisits 
establerts, la revisió de l’avaluació de l’expedient 2017PFR-URV-B2-66 i la incorpo-
ració dels expedients URV interuniversitaris 2017PFR-URV-B2-90, 2017PFR-URV-
B2-91 i 2017PFR-URV-B2-92, concedir la quantia de 35.729,73 €, 

6. La Comissió acorda, en relació amb el programa d’ajuts per a la valorització del conei-
xement 2018 (R2B2018),

 – 6.1. Anul·lar l’acord 7 de la sessió 1/2018, de 13 de febrer, una vegada conegut 
l’informe del Gabinet Jurídic sobre els aspectes següents:

• L’increment de pressupost.

• La participació d’un nou agent finançador.

• El canvi de les condicions de gestió.

 – Manifestar la seva conformitat perquè, donades aquestes circumstàncies, el progra-
ma d’ajuts per a la valorització del coneixement 2018 (R2B2018) sigui gestionat per 
la Fundació URV.

7. La Comissió acorda, en relació amb el programa d’ajuts per facilitar el finançament de 
projectes d’R+I a través de micromecenatge (MEC€NES2018), aprovar la convocatòria i els 
documents relacionats següents, a expenses de conèixer la partida pressupostària:

 – 7.1. Calendari provisional

 – 7.2. Bases de convocatòria

 – 7.3. Formulari de sol·licitud

 – 7.4. Memòria tècnica
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8. La Comissió acorda, en relació amb els ajuts per a futurs investigadors 2018, aprovar la 
convocatòria, a l’espera de conèixer les conclusions de la revisió jurídica en curs, el nom-
bre definitiu d’ajuts oferts, el pressupost total, les quanties aportades tant per la URV com 
pel Consell Social de la URV i els programes de doctorat que participen en la convocatòria.

9. La Comissió acorda, en relació amb el Reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la 
innovació de la URV

 – 9.1. Continuar el desenvolupament dels documents següents:

• Reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la innovació de la URV, una ve-
gada valorats els comentaris aportats per:

 – Comitè Ètic d’Investigació amb medicaments de l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Vigili (CEIm IISPV)

 – Comitè Ètic d’Experimentació Animal de la Universitat Rovira i Virgili 
(CEEA URV)

• Mapa de processos i diagrama de flux aplicable en l’avaluació dels aspectes 
ètics.

• Qüestionari d’autoavaluació sobre els aspectes ètics.

 – 9.2. Aplicar aquest reglament, així com les normes i documents de desenvolupa-
ment adients, a tots els projectes d’R+D+I que es portin a terme a la URV.

 – 9.3. Convocar una propera reunió conjunta de la Comissió de treball i l’Equip tèc-
nic de suport.

 – 10. La Comissió acorda, en relació amb la taula de correspondències entre actua-
cions d’R+D+I i UAA,

 – 10.1. Proposar la valoració de l’actuació següent, d’acord amb el barem que s’es-
pecifica en funció del grau de participació:

• Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud – Fundación de Ayuda con-
tra la Drogadicción. Ayudas a la Investigación del Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud.

 – IP: 1,00 UAA 
Participació: 0,75 UAA

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

Sessió de 5 de juliol de 2018

1. La Comissió nomena la Dra. María Begoña Muguerza Marquínez, directora del Depar-
tament de Bioquímica i Biotecnologia, secretària de la Comissió, en substitució de la Dra. 
María José Figueras Salvat, directora del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, 
atesa la seva vacant.

2. La Comissió agraeix de manera unànime la tasca dels presidents Josep Manel Ricart Pla 
i Miquel Àngel Bové Sans al capdavant de la Comissió durant la legislatura 2014-2018 
en qualitat de vicerector de Política Científica i de Recerca i vicerector de Transferència i 
Innovació, respectivament.

3. La Comissió aprova l’acta CPCT2/2018.
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4. La Comissió acorda, en relació amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual i 
industrial dels resultats obtinguts en el projecte següent:

 – 4.1. 2018PAT-11. “Compounds for treating cancer”.

Autoria:

 – Delaware University (DU): Chain, W.

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): Echavarren, A.M.; Bravo, F.; Sup-
po, J.S.

 – Leeds University (LU): Beech, D.

 – National Institute of Health (NIH): Beutler, J.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Echavarren, A.M.

Titularitat:

 – Delaware University (DU):  25,000%

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): 23,125%

 – Leeds University (LU):  25,000%

 – National Institute of Health (NIH):  25,000%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV):  1,875%

• 4.1.1. Autoritzar la sol·licitud d’extensió internacional PCT de la sol·licitud de 
patent americana US62/529,063 “Compounds for treating cancer”, segons les 
condicions establertes a l’acord interinstitucional entre les parts.

• 4.1.2. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat d’Innovació i 
Transferència del Coneixement sobre aquests resultats.

 – 4.2. 2018PAT-12. “Ultra-fast submicron resolution electrohydrodynamic additive 
manufacturing”.

Autoria:

 – Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): Cabot, A.; 
Rosell, J.

 – Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC): Cabot, A.; Lias-
henko, I.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Liashenko, I.; Rosell, J.

 – Titularitat:

 – Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): 
16,50%

 – Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC):. 0,00%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV):.  83,50%

• 4.2.1. Autoritzar l’informe de patentabilitat.

• 4.2.2. Assumir el 100% de les despeses d’elaboració de l’informe de patenta-
bilitat.
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• 4.2.3. Cas que l’informe de patentabilitat sigui favorable, assumir els drets sobre 
la invenció en el percentatge corresponent a la titularitat de la URV (83,50%) 
i autoritzar la tramitació de la sol·licitud de patent prioritària per protegir els 
drets de propietat industrial davant l’oficina de patents corresponent.

• 4.2.4. Assumir el 100% de les despeses de la sol·licitud de patent prioritària 
per protegir els drets de propietat industrial davant l’oficina de patents corres-
ponent.

• 4.2.5. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat d’Innovació i 
Transferència del Coneixement sobre aquests resultats.

 – 4.3. 2018PAT-13. “COMDID: A diagnostic self-assessment tool for Teacher’s digital 
competence”.

Autoria: Universitat Rovira i Virgili (URV): Gisbert, M.; Lázaro, J.L.

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV):. 100,00%

• 4.3.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for Inte-
llectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la URV pel 100% de la seva 
titularitat.

• 4.3.2. Assumir en la seva totalitat les despeses de la presentació de l’obra da-
vant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom 
de la URV.

• 4.3.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat d’Innovació i 
Transferència del Coneixement sobre aquests resultats.

 – 4.4.2018PAT-14. “INCOTIC: A diagnostic self-assessment tool for digital competen-
ces at the university studies”.

Autoria:

 – Universitat d’Andorra: Larraz, V.

 – Universitat de Girona: González, J.

 – Universitat Jaume I: Esteve, F.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Espuny, C.; Gisbert, M.

Titularitat:

 – Universitat d’Andorra (UdA): 10,00%

 – Universitat de Girona (UdG): 26,00%

 – Universitat Jaume I (UJI): 10,00%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV):. 54,00%

• 4.4.1. Autoritzar la presentació de l’obra davant de la Benelux Office for In-
tellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom de la UdA, la UdG, la UJI i la 
URV, segons el seus percentatges de cotitularitat.

• 4.4.2. Assumir en la seva totalitat les despeses de la presentació de l’obra da-
vant de la Benelux Office for Intellectual Property mitjançant i-DEPOT a nom 
de la UdA, la UdG, la UJI i la URV.

• 4.4.3. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquests resultats.
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 – 4.5. 2010PAT-03. “Cebadores especiales para la reacción en cadena de la polime-
rasa” (número de sol·licitud P201230120).

Autoria:

 – Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): O’Sulli-
van, C.K.

 – Innotrain Diagnostik: Joda, H.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Beni, V.; Katakis, I.; O’Sullivan, C.K.

Titularitat

 – Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA):      7,50%

 – Innotrain Diagnostik:  47,50%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV):  45,00%

• 4.5.1. Autoritzar l’abandonament de la patent amb efectes des de l’1 de febrer 
de 2017 per manca de pressupost en el projecte que finançava el manteniment 
de la fase nacional sol·licitada a Espanya.

• 4.5.2. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquesta invenció.

 – 4.6. 2014PAT-03. “Calixpyrrole compounds and creatinine-selective electrodes 
comprising them” (número de sol·licitud PCT/EP2015/067241).

Autoria:

 – Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): Ballester, P.

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): Adriaenssens, L.; Ballester, P.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Andrade, F.J.; Blondeau, P.; Guinovart, T.A.; 
Rius, F.X.

Titularitat:

 – Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA):      2,50%

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): 37,50%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV)  50,00%

• 4.6.1. Autoritzar l’abandonament de la patent amb efectes des del 20 de juli-
ol de 2017 per la finalització de la seva vigència. Actualment les seves fases 
nacionals sol·licitades a Estats Units i Europa es troben llicenciades a l’spin-off 
Creatsens Health, SL.

• 4.6.2. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquesta invenció.

 – 4.7. 2014PAT-14. ”Nucleic acid-induced aggregation of metal nanoparticles and 
uses thereof in methods for detecting nucleic acids” (número de sol·licitud PCT/
EP2015/074608).
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Autoria:

 – Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC): Álvarez, R.; Guerrini, 
L.

 – Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): Álvarez, R.

 – Medcom Tech, SA: Álvarez, R.; Guerrini, L.

 – Strathclyde University (SU): Graham, D.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Álvarez, R.; Guerrini, L.

Titularitat:

 – Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC):     25,00%

 – Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA):    10,00%

 – Medcom Tech, SA:  20,00%

 – Strathclyde University (SU):  20,00%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV):  25,00%

• 4.7.1. Autoritzar l’abandonament de la patent amb efectes des del 24 d’abril 
de 2017 per la finalització de la seva vigència. Actualment les seves fases na-
cionals sol·licitades a Estats Units i Europa es troben llicenciades a l’empresa 
Medcom Tech, SA.

• 4.7.2. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquesta invenció.

 – 4.8. 2015PAT-11. “Utilización de proantocianidinas para la supresión del apetito o 
inducción de la saciedad” (número de sol·licitud PCT/ES2015/070751).

Autoria: Universitat Rovira i Virgili (URV): Arola, Ll.; Ardèvol, A.; Blay, M.T.; Casa-
novas, À.; Pinent, M.; Serrano, J.J.;

Titularitat: Universitat Rovira i Virgili (URV): 100,00%

• 4.8.1. Autoritzar l’abandonament de la patent amb efectes des del 18 d’abril de 
2017 per la finalització de la seva vigència. Actualment la seva fase nacional 
sol·licitada a Espanya es troba llicenciada al Centre Tecnològic de la Nutrició i 
la Salut (actualment integrat a EURECAT).

• 4.8.2. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquesta invenció.

 – 4.9. 2015PAT-12. “Sensor resistivo para la detección de gas benceno y procedimi-
ento para su obtención” (número de sol·licitud PCT/ES2015/070818).

Autoria:

 – Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): Ballester, P.

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): Ballester, P.; Korom, S.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Llobet. E.; Clement, P.; Parra, E.J.;
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Titularitat:

 – Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA):       6,25%

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): 18,75%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV):  75,00%

• 4.9.1. Autoritzar l’abandonament de la patent amb efectes des del 19 de maig 
de 2017, una vegada finalitzada la seva vigència perquè les actuacions de co-
mercialització no han acabat de donar fruits.

• 4.9.2. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquesta invenció.

• 4.10. 2016PAT-03. “Compounds for treating cancer, diabetes and HIV” (núme-
ro de sol·licitud PCT/US16/27262)

Autoria:

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): Bravo, F.; Echavarren, A.M.; 
López, L.; Riesgo Canal, L.

 – National Institute of Health (NIH): Beutler, J.

 – Universitat Rovira i Virgili (URV): Echavarren, A.M.

Titularitat:

 – Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): 55,50%,

 – National Institute of Health (NIH):  40,00%

 – Universitat Rovira i Virgili (URV):  4,50%

• 4.10.1. Autoritzar l’abandonament de la patent amb efectes des del 14 d’octu-
bre de 2017 per la finalització de la seva vigència. Actualment les seves fases 
nacionals sol·licitades a Austràlia, Canadà, Europa, Japó i Estats Units formen 
part de la cartera de tecnologies que el National Institute of Health (NIH) està 
treballant per comercialitzar.

• 4.10.2. Ratificar les gestions i acords efectuats pel Vicerectorat de Transferència 
i Innovació sobre aquesta invenció.

5. La Comissió, en relació amb les activitats d’emprenedoria i l’empresa Medcom Advance, 
SA, acorda emetre un informe favorable sobre la renúncia de la URV al dret d’adquisició 
preferent que ostenta com a sòcia de l’empresa, d’acord amb la clàusula onzena del con-
tracte entre socis, tot acceptant la transmissió de les 6.000 accions del Dr. Ramón Ángel 
Álvarez Puebla a Medcomtech, SA.

6. La Comissió, en relació amb les activitats d’emprenedoria i l’empresa Kamleon Ventures, 
SL, acorda:

 – 6.1. Emetre un informe favorable sobre la idoneïtat de l’ampliació de capital de 
l’empresa.

 – 6.2. Emetre un informe favorable sobre la renúncia de la URV al dret d’adquisició 
preferent que ostenta com a sòcia de l’empresa, tot acceptant la corresponent dilu-
ció en el percentatge de participació en l’empresa.
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7. La Comissió, en relació amb les activitats d’emprenedoria, acorda que la proposta del 
vicerector d’Innovació i Transferència del Coneixement sobre la cessió d’espais URV a les 
seves empreses spin-off sigui presentada al Consell de Direcció per al seu estudi.

8. La Comissió, en relació amb el programa d’ajuts per a la preparació de projectes inter-
nacionals a la URV 2018 (2018EXIT) i la proposta de concessió prevista, acorda:

 – 8.1. Reclamar els informes d’avaluació pendents a les persones implicades.

 – 8.2. Valorar per via telemàtica els projectes, segons els criteris establerts i els infor-
mes d’avaluació emesos.

 – 8.3. Aprovar per via telemàtica una proposta de concessió, que contindrà:

• 8.3.1. La relació prioritzada de projectes finançables, tot indicant la quantia 
concedida.

• 8.3.2. La relació de projectes no finançables.

• 8.3.3. L’informe d’avaluació de cada projecte.

9. La Comissió, en relació amb el programa d’ajuts per facilitar el finançament de projectes 
d’R+I a través de micromecenatge (MEC€NES2018), acorda:

 – 9.1. Aprovar la valoració de la sol·licitud presentada (2018MEC€NES-01, la investiga-
dora principal de la qual és la Dra. Maria Pilar Monteso Curto) en els termes següents:

Criteri Punts/Màxim

3.1. Qualitat científica de la proposta 40/40

3.1.1. Caràcter innovador del projecte 18/18

3.1.2. Interès de l’activitat plantejada per la societat 22/22

3.2. Impacte social 30/30

3.2.1. Contribució a la resolució de problemes i reptes de la societat actual 15/15

3.2.2. Participació d’entitats del 3r sector en el projecte 15/15

3.3. Pla de difusió 7/10

3.3.1. Accions de divulgació proposades 3/5

3.3.2. Utilització de nous canals de distribució 4/5

3.4. Equip humà i pressupost 16/20

3.4.1. Multidisciplinarietat de l’equip de recerca 4/8

3.4.2. Adequació del pressupost de la campanya 7/7

3.4.3. Adequació dels pressupostos màxim i mínim 5/5

Total 93/100

 – 9.2. Proposar la concessió de 5.000 euros a l’expedient 2018MEC€NES-01, la in-
vestigadora principal de la qual és la Dra. Maria Pilar Monteso Curto.

10. La Comissió, en relació amb el programa d’ajuts per a l’adquisició d’infraestructura de 
recerca a la URV 2018 (EQUIP2018), acorda:

 – 10.1. Aprovar la valoració tècnica realitzada en la primera fase 
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 – 10.2. Proposar la concessió d’un ajut per als expedients , segons l’ordre de prelació 
establert, l’import indicat i fins a una quantia total de 459.755,51 €.

 – 10.3. Proposar la denegació d’un ajut per a la resta d’expedients 11. La Comis-
sió, en relació amb els ajuts per a futurs investigadors 2018, acorda modificar la 
convocatòria d’ajuts,  a l’espera de conèixer el redactat definitiu corresponent a la 
protecció de dades personals.

12. La Comissió, en relació amb els ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en 
règim de cotutela per al curs acadèmic 2018-2019 (MEDEC2018), acorda aprovar la con-
vocatòria a l’espera de conèixer el redactat definitiu corresponent a la protecció de dades 
personals.

Comissió de Recursos Humans

La Comissió de Recursos Humans està copresidida per la rectora i per la vicerectora de 
Personal. En formen part un vicerector, deu membres del PDI, dos estudiants i dos mem-
bres del personal d’Administració i Serveis. Li competeix gestionar la plantilla de perso-
nal acadèmic; gestionar les places de personal investigador i de contractes predoctorals 
de recerca; gestionar les places de personal de suport a la recerca; gestionar el pacte de 
dedicació; gestionar el catàleg i la relació de llocs de treball del PAS; gestionar les fitxes 
i competències de llocs de treball del PAS; convocat i resoldre el cofinançament d’equip 
docent i de RAM i aprovat l’aplicació anual del PREI.

Copresidentes

Dra. Maria José Figueras Salvat

Dra. Ercilia García Álvarez

Fins al juny de 2018: Dr. Lluís Marsal Garví, Sr. Manuel Molina Clavero

Vicerectors

Dr. Jordi Sardà Pons

Fins al juny de 2018: Dr. Josep Manel Ricart Pla

Professorat

Dr. Ricard Boqué Martí

Dr. Jesús Jorge Brezmes Llecha

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Dra. M. Francisca Jiménez Herrera

Dr. Bernat López López
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Dra. Begoña Muguerza Marquínez

Dr. José Carlos Suárez Fernández

Dr. Àngel Urquizu Cavallé

Dr. Joan Manel Vallès Rasquera

Dr. Francesc Vidal Marsal

Fins a l’octubre de 2017: Dr. Josep M. Poblet Rius

Fins al desembre de 2017: Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

Fins a l’abril de 2018: Dr. Ramon M. Miralles Pi

PAS

Sr. Joel Fernández García

Sra. Esther Puig Vila

Estudiants

Sr. Allisson Barros de Souza

Sra. Anna Prim Amador

Acords

Sessió de 18 d’octubre de 2017

S’acorda aprovar les 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 Esmenes al dimensionament de Coordinadors de Programes de Doc-
torat curs 2017-18.  

S’acorda aprovar les estades de Professorat Visitant 

S’acorda aprovar les Venia Docendi 

S’acorda aprovar les sol·licituds de Permisos

S’acorda aprovar les Modificacions de places de PAS 

S’acorda aprovar les Convocatòries de places de PAS

S’informa de les places atorgades 
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Sessió de 13 de desembre de 2017

S’acorda aprovar la convocatòria del Programa d’Equipament docent 2018. 

S’acorda aprovar la convocatòria del Programa de Cofinançament RAM 2018. 

S’aprova l’aplicació dels criteris de promoció de TU/CEU a CU. 

S’acorda aprovar les estades de Professorat Visitant 

S’acorda aprovar les Venia Docendi 

S’acorda aprovar les sol·licituds de Permisos 

S’acorda aprovar els períodes sabàtics 

S’acorda aprovar les Modificacions de places de PAS 

S’acorda aprovar les Adequacions de fitxes d’unitat i DLT 

S’acorda aprovar les Especificacions de places 

Sessió de 12 de febrer de 2018

S’acorda aprovar la proposta d’ampliació de recursos econòmics i terminis d’execució de 
les convocatòries de RAM i Equipament docent 2018. 

S’aprova la reclamació contra l’acord de la priorització per a la promoció de TU/CEU a CU 
i, a resultes, es modifica la priorització aprovada en la sessió del dia 13 de desembre de 
2017, de la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern .

S’informa sobre les modificacions dels criteris de TU/CEU a CU.

S’acorda aprovar les estades de Professorat Visitant. 

S’acorda aprovar les Venia Docendi.

S’acorda aprovar les sol·licituds de Permisos

S’acorda aprovar els informes de períodes sabàtics. 

S’acorda aprovar les Modificacions de places de PAS. 

S’acorda aprovar les Convocatòries de places PAS 

S’acorda aprovar les Especificacions de places 

S’informa de les places atorgades 

Sessió de 18 d’abril de 2018

S’acorda aprovar l’aplicació dels criteris de dimensionament de Coordinadors de Màster i 
Programes de Doctorat curs 2018-19. 

S’acorda aprovar les renovacions de les Comissions de Serveis curs 2018-19 



94

S’acorda aprovar les renovacions de Personal Investigador Predoctoral en Formació curs 
2017-18. 

S’acorda aprovar els informes de períodes sabàtics.

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 les sol·licituds de Permisos 

S’acorda aprovar l’adequació d’organigrames i fitxes d’unitat 

S’acorda aprovar les Modificacions de places de PAS 

Sessió de 12 de juliol de 2018

S’acorda aprovar el repartiment del cofinançament del programa RAM i d’equipament do-
cent 2018 a Centres, Departaments i Oficines Logístiques de Campus S’acorda aprovar les 
renovació del professorat per al curs 2018-19 del PDI laboral temporal.

S’acorda aprovar les renovació del professorat per al curs 2018-19 de nous contractes de 
professorat visitant per al professorat lector acreditat per ANECA 

S’acorda aprovar les esmenes al dimensionament de Coordinadors de Màster del curs 
2018-19 

S’acorda aprovar les sol·licituds i els informes de períodes sabàtics 

S’acorda aprovar les estades de Professorat Visitant 

S’acorda aprovar les Venia Docendi 

S’acorda aprovar les sol·licituds de Permisos 

S’acorda aprovar la convocatòria d’una borsa de treball d’auxiliars administratius 

S’informa de les places atorgades 

Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària 

La Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària està copresidida pel vi-
cerector de Programació Acadèmica i Docència i per la vicerectora d’Estudiants i Ocu-
pabilitat. En formen part un vicerector o vicerectora, deu membres del PDI, un membre 
del personal d’Administració i Serveis i tres estudiants. Li competeix aprovar l’oferta del 
currículum nuclear; aprovar i reconèixer l’oferta de crèdits lliures; la coordinació, debat 
i millora continuada del sistema de pràctiques externes dels estudiants de la URV; l’apro-
vació del programa de la Universitat d’Estiu; establir les competències per tal d’assegurar 
la qualitat en la docència, la convocatòria i la resolució de les convocatòries d’ajuts (in-
novació docent, APS, mobilitat –Erasmus, màster internacional-, URV Solidària, beques de 
col·laboració de la URV i en departaments)..
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Copresidència

Dr. Domènec Puig Valls

Dra. Maria Bonet Donato

Fins al juny de 2018: Dra. Arantxa Capdevila Gómez, presidenta

Vicerectora

Dra. Cori Camps Llauradó

Fins al juny de 2018: Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana, Dr. Jordi Tous Pallarès

PDI

Dr. Pau de Solà-Morales Serra

Dr. Joan Miquel Canals Bosch

Dr. Josep Font Capafons

Dra. Ana Beatriz Hernández Lara

Dr. Luis Marqués Molías

Dra. Carme Oriol Carazo

Dr. Antoni Pigrau Solé

Sra. Roser Ricomà Muntané

Dr. Xavier Vilanova Salas

Vacant

Fins al juny de 2018: Dra. M. José Figueras Salvat, Dr. Domènec Savi Puig Valls

PAS

Sra. Esther Puig Vila

Estudiants

Sra. Anna Prim Amador

Sra. Patricia Sofia Guzmán Valdés

Sr. Josep Tomàs Porres

Fins a l’octubre de 2017: Henry Patricio Moscoso Carrillo
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Acords

Sessió de 16 d’octubre de 2017

Validació de les experiències APS.

Aprovació de la proposta d’adjudicació de les beques de col·laboració amb departaments 
del Ministeri d’Educació, Cultura y Esport (convocatòria 17-18). 

Aprovació de la proposta de calendari de sessions de la Comissió per al  curs 2017-2018: 
4 de desembre, 12 de febrer, 9 d’abril i 2 de juliol. 

Sessió de 4 de desembre de 2017

Validació de les experiències APS.

Aprovació de reconeixement de crèdits entre CFGS i estudis de Comunicació Audiovisual, 
Publicitat i Relacions Públiques i Periodisme.

Aprovació de les bases de la convocatòria dels Premis URV – Fòrum TRICS als millors tre-
balls de recerca.

Sessió de 14 de febrer de 2018

Es validen les experiències APS.

S’informa favorablement la modificació proposada de la Normativa de Treball de Fi de 
Grau de la URV.

S’informa favorablement la proposta de Premis extraordinaris de final d’estudis del curs 
acadèmic 2016-17, de 1r i 2n cicle, grau i màster.

S’aprova la proposta de modificació dels criteris de trasllat d’expedient presentats per la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. 

S’aproven les propostes de modificació de les Normatives de Treball de Final de Grau i 
Final de Màster de l’ETSE i la proposta de modificació de la Normativa de Treball de Final 
de Grau de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. 

S’aproven les propostes de reconeixement de crèdits entre CFGS i els estudis de grau pre-
sentats per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 

S’aproven les bases dels ajuts extraordinaris de matrícula de grau. 

S’aproven les bases de les Beques Màster URV 18/19. 

S’aproven els criteris de distribució de les beques AUIP i les bases de la convocatòria 18/19. 

Es modifiquen les normatives de pràctiques externes de l’ETSE, l’ETSEQ i la Facultat d’In-
fermeria. 

S’aproven les adaptacions per a estudiants amb discapacitat. 
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Sessió de 9 d’abril de 2018

Es validen experiències APS.

Es ratifiquen les resolucions sobre les sol·licituds dels ajuts extraordinaris

a matrícula de grau per estudiants amb dificultats econòmiques realitzades per la comissió 
d’adjudicació dels ajuts 

S’aprova la modificació de la normativa de Treball de Fi de Màster de la Facultat de Química 

S’aprova el reconeixement de crèdits entre CFGS i estudis de grau de l’ETSE, la Facultat de 
Lletres, la Facultat d’Enologia i la Facultat de Turisme i geografia 

S’aprova la modificació de la normativa de reconeixement de l’experiència laboral i pro-
fessional acreditada de la Facultat de Química

S’aproven les jornades d’Universitat d’Estiu de la URV, edició 2018 

Sessió d’11 de juliol de 2018

Es validen les experiències APS presentades.

Es ratifiquen les resolucions sobre les sol·licituds dels ajuts extraordinaris a matrícula de 
grau per estudiants amb dificultats econòmiques analitzades per la comissió d’adjudicació 
dels ajuts des de l’anterior sessió de la Comissió

S’aprova la modificació de la normativa de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Ciències 
Jurídiques, i la normativa de Treball de fi de Grau i Treball Fi de Màster de l’ETSEQ 

S’aprova la normativa de reconeixement de l’experiència laboral i professional acreditada 
de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport, centre adscrit a la URV i la modificació de la 
normativa de reconeixement de l’experiència laboral i professional acreditada de la Facul-
tat de Medicina i Ciències de la Salut

S’aprova la modificació dels criteris de trasllat d’expedient de la Facultat de Química 

S’aprova la sol·licitud d’adaptació per estudiant amb discapacitat presentada 

Comissió de Prevenció de Riscos Laborals

La Comissió de Prevenció de Riscos Laborals està presidida per la vicerectora de Perso-
nal Societat. En formen part el gerent, set membres del PDI i dos membres del personal 
d’Administració i Serveis. Li competeix valorar les actualitzacions i, si escau, aprovar, dels 
procediments, instruccions i registres que s’adjunten al MEO, prèvia comprovació de què 
els documents valorats hagin estat consultats prèviament al CSS. Qualsevol altra funció que 
li atribueixi la legislació vigent o li delegui el Consell de Govern.

Presidenta

Ercilia García Álvarez

Fins al juny de 2018: Dr. Jordi Tous Pallarès
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Gerent

Vacant

Fins al juny de 2018: Sr. Manuel Molina Clavero

PDI

Dr. Josep Bonet Avalos

Dr. Antoni Castro Salomó

Dra. Yolanda Cesteros Fernández

Dr. Pau de Solà-Morales Serra

Dr. Antonio Terceño Gómez

Dra. Juana M. Tierno García

Dr. Francesc Vidal Marsal

Fins a l’abril de 2018: Dr. Ramon M. Miralles Pi

PAS

Sr. Joel Fernández García

Sra. Noelia Valdivieso Reche

Acords

Sessió de 11 de desembre de 2017

Constituir el servei de prevenció mancomunat URV-FURV sense personalitat jurídica prò-
pia a l’empara del RD 39/97, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció i dur a terme els següents punts associats:

 – Sol·licitar a assessoria jurídica URV la redacció dels estatuts i l’acord de constitució 
d’aquest servei de prevenció mancomunat sense personalitat jurídica pròpia i a 
l’Oficina de prevenció de riscos laborals de la URV (OPRL) l’elaboració d’una pro-
posta de memòria de funcionament.

 – Iniciar els tràmits amb l’Oficina de contractació i compres de la URV (OCC) per 
licitar públicament un servei de prevenció aliè (SPA) per ambdues institucions (URV 
i FURV). La licitació del SPA haurà de contemplar les següents activitats:

• Totes les activitats relacionades amb la disciplina preventiva de la vigilància de 
la salut a l’empara de la llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals per a tots els treballadors/es URV i FURV.
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• Certes activitats preventives tècniques que requereixin coneixements i/o instal-
lacions  complexes (com són controls ambientals, elaboració d’informes 
tècnics de projectes molt  específics, implantació de plans d’autoprotecció, 
activitats de formació específiques etc.) a  l’empara de la llei 31/95, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del RD 39/97,  de 17 
de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de  Prevenció per a tots 
els treballadors/es, activitats i instal·lacions URV i FURV.

 – Iniciar l’activitat del servei de prevenció mancomunat URV-FURV de tal forma que 
iniciï el seu funcionament amb l’entrada en vigor del contracte públic de servei de 
prevenció aliè pròpiament dit, és a dir a partir del 17 de desembre2018.

En relació amb l’activitat preventiva 2018 i un cop valorades les necessitats preventives 
proposades per l’OPRL , s’acorda:

 – Revisió del pla de prevenció a l’empara del capítol III de la llei 31/95, de 8 de no-
vembre de prevenció de riscos laborals (necessitats pendents de satisfer).

 – Detall de les activitats preventives per àrea i àmbit a l’empara de la llei 31/95,  de 
8 de novembre de prevenció de riscos laborals (necessitats de gestió preventiva 
sistemàtiques)(142 actuacions)

 – Detall de les mesures correctores i/o preventives derivades dels informes tècnics 
elaborats per OPRL pendents de resoldre (505 actuacions).

A. Aprovar el criteri de priorització de l’activitat preventiva 2018 i les activitats prioritzades 
concretes descrites a taula 1 

B. Aprovar que el servei de recursos humans URV, si s’escau, amb la col·laboració d’ICE i 
OPRL desenvolupi les eines necessàries per garantir el flux d’informació i formació preven-
tiva per treballador/a i les evidències d’aquestes tasques.

C. S’aprova que les autoritzacions explícites seran a priori les descrites les quals estaran 
identificades mitjançant els qüestionaris preventius/declaracions responsables dels respon-
sables de l’activitat i assignats als treballs següents:

• Treballs amb agents cancerígens, mutagènics

• Treballs amb agents biològics de nivell 2 o superiors

• Treballs amb nanomaterials

• Activitat fora d’horari habitual (de risc rellevant)

• Treballs amb tensió afectats pel RD 614/2001

• Treballs amb equips de treball afectats pel RD 1215/97

• Altres treballs que segons el criteri del responsable de l’activitat requereixin 
una autorització prèvia.

 – S’aprova que la proposta pel procés d’autoritzacions:

• Sigui consultat amb les direccions de departament.

• Permeti que qui autoritza o no autoritza una tasca siguin les pròpies unitats per 
exemple el responsable de l’activitat (p.ex investigador/a principal, director/a 
de tesis etc) i/o el supervisor (p.ex director/a de departament etc).

• Estigui alineat amb la normativa d’accessos als edificis URV i la normativa de  
prevenció de riscos laborals.
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 – Dels 7 àmbits relacionats amb autoritzacions s’aprova iniciar en prova pilot el pro-
cés d’autorització “activitats fora d’horari habitual” i en concret iniciar-lo per a tas-
ques en espais experimentals és a dir “activitats fora d’horari habitual ambtasques 
en espais experimentals” (procés vinculat a la IT-PGPRL-21-01 del pla de prevenció 
de la URV).

 – S’acorda que per aquest tràmit en prova pilot “activitats fora d’horari habitual” es 
treballi conjuntament amb el SRM atès que aquesta unitat és la responsable del 
control d’accessos als edificis URV.

 – S’acorda que a la propera reunió de la CPRL del 2018 s’exposi com s’ha gestionat 
aquesta prova pilot, quins resultats s’han obtingut i si escau, com han evolucionat 
la resta de processos que s’hagin pogut implementar.

4. Aprovar els documents preventius individuals així com aprovar el text refós del pla de 
prevenció de riscos laborals de la URV que han estat prèviament consultats i participats pel 
Comitè de Seguretat i Salut de la URV 

5. Prendre raó de l’estat d’execució dels acords presos per la comissió del 15 de desembre 
de 2016. 

En relació amb la informació i formació preventiva realitzada durant el 2017 a l’empara de 
la llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i seguint els terminis del 
requeriment d’inspecció de treball, s’acorda el següent :

D. Informar inspecció de treball dins de termini indicat i seguint el que assessoria jurídica 
indiqui, que s’ha complert amb el descrit al requeriment i que el personal URV que no ha 
pogut assistir a la formació preventiva se li donarà accés a la convocatòria 2018.

E. OPRL haurà de lliurar a gerència i al vicerector de personal docent i investigador la 
relació de Personal, PAS o PDl respectivament, que a data 11/12/17 no ha signat el full 
d’informació de riscos i/o no ha assistit a la formació preventiva corresponent, als efectes 
que aquests unitats considerin oportuns.

F. Durant el 2018 la informació i formació preventiva es realitzarà seguint el descrit al 
programa d’informació i formació consultat i participat pel CSS i aprovat al punt anterior 
(veure text refós).

G. En relació amb la formació per funció de membre d’equip d’emergència, s’acorda de-
manar una nota jurídica al gabinet jurídic URV sobre la responsabilitat dels membres de 
l’equip d’emergència URV i l’obligatorietat de formar-hi part.

En relació amb la gestió preventiva derivada dels qüestionaris preventius les declaracions 
responsables, que es deriva del pla de prevenció de la URV:

 – S’acorda que és important continuar gestionant la prevenció de riscos a l’empara de 
les dades que cada investigador/a principal facilita per cada projecte o activitat que 
lidera i que cal focalitzar esforços en la gestió preventiva específica a l’empara dels 
qüestionaris preventius i les declaracions responsables.

Sessió de 6 de febrer de 2018

Aprovar la declaració institucional URV saludable 

Aprovar el pla URV saludable: Pla d’acció 
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Aprovar els estatuts i l’acord de col·laboració del servei de prevenció mancomunat URV-
FURV sense personalitat jurídica pròpia a l’empara del RD 39/97, de 17 de gener, pel que 
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció 

Aprovar proposar a l’òrgan de contractació de la URV i la FURV, licitar les activitats pre-
ventives que el servei de prevenció mancomunat no pot assumir, a un servei de prevenció 
aliè, seguint el següent criteri.

 – Totes les activitats relacionades amb la medicina del treball (individual i col·lectiva).

 – Certes activitats específiques que requereixen coneixements, instal·lacions i/o 
equips molt específics i/o d’ús puntual. 

• Planificades i detallades als plecs

• A preu unitari segons demanda del responsable del contracte

 – La valoració dels licitadors seguirà el següent criteri:

• Memòria proposta de medicina col·lectiva.

• Memòria proposta promoció de la salut.

• Preu total.

• Preu unitari necessitats relacionades amb la vigilància de la salut individual.

• Preu unitari necessitats relacionades amb el mostreig contaminants. 

• Preu unitari certes activitats tècniques.

• Millores en nombre de formacions addicionals contra incendis.

• Millores en nombre de formacions addicionals de primers auxilis.

• Millora en nombre mínim de treballadors/es que requeriran per desplaçar la 
unitat mòbil.

Prendre raó de l’activitat preventiva realitzada al 2017 i en relació amb la gestió preven-
tiva derivada de la contractació laboral, atès que s’ha informat que s’han detectat certes 
mancances relacionades amb la identificació de noves incorporacions, places i la seva 
correlació amb els riscos, s’acorda que la Gerència conjuntament amb el Servei de Recur-
sos Humans (SRH) i l’Oficina de prevenció de Riscos Laborals (OPRL), estudiaran millorar 
el procés de tal forma que, d’una forma eficaç, eficient i integrada en els processos del 
SRH i OPRL, per cada persona contractada o canvi de lloc de treball, es garanteix la gestió 
preventiva a l’empara de la llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Prendre raó del correu electrònic rebut per part de la Cap d’Àrea d’Inspecció Territorial de 
Treball de Tarragona on informa que ha proposat als Serveis Territorials del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies l’arxiu de l’expedient relacionat amb el requeriment 
d’informació i formació preventiva atès que consideren que l’actuació realitzada per la 
URV “No solament ha donat compliment formal al requeriment, sinó que ha implantat i 
consolidat un pla de formació integrat en el sistema general de gestió de la mateixa, que 
sens dubte repercutirà en la millora de les condicions de seguretat i salut dels treballadors/
es al seu servei”.

S’acorda que, encara amb més raó, cal garantir el compliment del programa d’informació 
i de formació dels riscos del lloc de treball o funció, i les mesures de protecció i prevenció 
associades, aprovat per la comissió a la sessió de del dia 11 de desembre de 2017.
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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 15 de maig de 2018, la Dra. María José Figueras Salvat va ser elegida rectora de la URV 
quedant constituït el Consell de Direcció per la rectora, que el presideix, els vicerectors i 
vicerectores, el director de l’Escola de Doctorat, la secretària general i el gerent.

Rectora

Dra. María José Figueras Salvat

Vicerector de Personal

Dra. Ercilia García Álvarez

Vicerector de Programació Acadèmica i Docència

Dr. Domènec Puig Valls

Vicerector de Recerca i Planificació Científica

Dr. Francesc Diaz Gonzalez 

Vicerector d’Innovació i Transferència del Coneixement

Dr. Francisco Medina Cabello

Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat

Dra. Maria Bonet Donato 

Vicerector d’Internacionalització

Dr. John Style
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Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social

Dra. Cori Camps Llauradó

Vicerector d’Economia

Dr. Jordi Sardà Pons

Director de l’Escola de Doctorat

Dr. Josep Ribalta Vives 

Secretària general

Dra. Laura Román Martín

Gerent

Vacant

Fins al mes de juny de 2018, el Consell de direcció ha estat format pel rector, que l’ha presidit, 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
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Vicerectora d’Internacionalització

Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana

Vicerector d’Universitat i Societat

Dr. Jordi Tous Pallarés 

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


