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INFORME DE TANCAMENT DEL PROGRAMA 2008-09 
 

1. ELS COMPROMISOS  

Els 12 centres i 23 departaments de la URV van signar entre desembre de 2008 i 

febrer 2009 els acords per al desenvolupament dels seus plans estratègics i millora de 

la qualitat de les seves activitats amb l’equip de govern. Els centres i departaments es 

varen comprometre a realitzar un total de 245 actuacions, a través d’una aportació 

global pressupostada de 478.577,67€ corresponents a 233.777,67€ de despesa corrent 

i 60 becaris de col·laboració assignats per a donar suport a les tasques previstes dins 

les accions del contracte programa. 

La distribució del pressupost de despesa corrent destinat a contracte programa es va 

fixar en un 20% del pressupost ordinari per a cada centre, i un 10% per als 

departaments; mentre que el nombre de becaris assignats a cada unitat es va fer en 

funció de la mida del centre o del departament.  

Les prioritats del contracte programa 2008-09 amb centres i departaments es van 

dividir en sis eixos bàsics, els mateixos que corresponen a les línies estratègiques de la 

universitat per aquest període. 

Eix 1: ADAPTACIÓ A L’EEES i ACREDITACIÓ DELS PROGRAMES 

Eix 2: DOCÈNCIA 

Eix 3: INTERNACIONALITZACIÓ i RELACIONS EXTERNES 

Eix 4: RECERCA, TRANSFERÈNCIA i INNOVACIÓ 

Eix 5: RECURSOS HUMANS 

Eix 6: GESTIÓ 

La majoria de les accions compromeses estan relacionades amb la internacionalització i 

relacions externes, representen un 20,4% del total d’accions proposades pels centres i 

departaments. Pel cas concret dels centres han suposat un 25,5% del total d’accions 

dels sis eixos, i pel cas dels departaments, el percentatge suposa un 17,0% del total.  

Per altra banda, els centres van dedicar també un esforç important a la docència, ja 

que el 25,5% de les accions compromeses corresponen a aquest eix. Els departaments 

per la seva banda, van comprometre’s a treballar força en l’eix de la recerca, 

transferència i innovació (27,2%). 

 

Accions del contracte programa per eixos  
Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 Eix 5 Eix 6 

CENTRES 17 (17,3%) 25 (25,5%) 25 (25,5%) 8 (8,2%) 9 (9,2%) 14 (14,3%) 
DEPARTAMENTS 23 (15,6%) 20 (13,6%) 25 (17,0%) 40 (27,2%) 33 (22,4%) 6 (4,1%) 
TOTAL  
CENTRES i 
DEPARTAMENTS 

40 (16,3%) 45 (18,4%) 50 (20,4%) 48 (19,6%) 42 (17,1%) 20 (8,2%) 
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2. L’APORTACIÓ ECONÒMICA FINAL  

L’aportació global final de la URV un cop tancats els contractes programa 2008-09, ha 

estat de 465.102,21€. D’aquest import, 232.587,21€ corresponen a despesa corrent 

que ha estat ingressada directament als centres i departaments (en funció del grau 

d’assoliment), 191.760,00€ a despesa en becaris i 40.755,00€ a cofinançament de PAS 

Dels 60 becaris de col·laboració assignats, finalment els centres i departaments n’han 

disposat de 47, s’han amortitzat 2 becaris a petició de les unitats beneficiàries i 11 ha 

estat el nombre de personal administratiu dels departaments que s’han cofinançat  en 

el marc del programa de cofinançament impulsat per la Gerència. 

 

3. ELS RESULTATS  

En general els centres han aconseguit assolir un 76,5% de les accions proposades i els 

departaments un 97,3%. La valoració general és positiva ja que s’han dut a terme un 

nombre elevat d’accions.  

L’edició 2008-09 del contracte programa emfatitza l’adaptació a l’EEES i l’acreditació 

dels programes que configura un exi propi, l’eix 1. L’anàlisi global del conjunt 

d’aquestes accions es tradueix en 39 accions executades destinades a la la preparació 

i/o seguiment de la implantació dels nous graus i/o postgraus. La mitjana d’assoliment 

ha estat del 97,5%.  

En el cas de l’eix 2 corresponent a la docència, les accions dutes a terme es centren en 

treballar en la implantació del Pla d'Acció Tutorial (PAT), el promig d’assoliment de les 

45 accions compromeses ha estat del 86,7%.  

D’altra banda en l’eix 3, la internacionalització de l’oferta de màsters com a 

conseqüència del desplegament del pla estratègic d’internacionalització, ha representat  

un total de 45 accions realitzades (de 50 proposades). 

En el cas de l’eix 4 corresponent a la recerca, transferència i innovació, seguint en 

augment la tendència iniciada en els contractes programa del curs passat, un 66,7% 

dels centres no ha realitzat cap acció en aquest eix. En els cas dels departaments s’han 

executat un 97,5% de les accions proposades. 

Quant a les accions destinades als Recursos Humans, el nombre global d’accions 

desenvolupades dins aquest eix és 38, de les quals 31 són realitzades pels 

departaments. 

Pel que fa a les accions destinades a la millora de la gestió, corresponents a l’eix 6, 

només han representat un 5,3% del total de les accions dels contractes programa amb 

centres i departaments.  
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3.1. El nivell d’acompliment dels acords 
 
Quant a les accions compromeses que finalment s’han pogut implantar, que en són 

218 (el 89% de les proposades), el grau d’acompliment mitjà ha estat del 88,3%.  

El grau d’assoliment dels objectius del contracte programa per a cada centre i 

departament ha estat el següent: 

% assoliment acord 
CENTRES 

2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 
ETSA + UPA 81,8 88,0 80,0 -- -- 
ETSE 82,0 90,0 90,2 90,3 90 
ETSEQ+DEM+DEQ 90,0 90,5 94,0 81,6 90,5 
EUI+DI 85,5 88,7 94,8 93,9 88,7 
EUTO 95,0 100 86,4 86,6 100 
FCEE 100 100 80,0 86,1 100 
FCEP 58,3 87,5 96,0 98,0 87,5 
FCJ 82,5 82,0 71,8 95,6 82 
FE 82,5 87,0 71,3 80,5 87 
FLL 70,0 80,0 99,3 90,0 80 
FMCS 90,0 90,0 93,2 91,4 90 
FQ 100 100 92,5 92,2 100 
MITJANA CENTRES 84,8 90,3 87,4 89,6  90,3 

 

% assoliment acord 
DEPARTAMENTS 

2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 
DAFiTS 81,3 90,0 87,5 92,3 93 
DBB 98,0 100 75,0 93,9 98,2 
DCMB 100 100 90,5 86,5 79 
DPPF 95,0 99,0 89,0 90,9 97,25 
DDPUB 95,0 95,0 100 91,8 93,25 
DECO 98,5 93,0 87,5 96,0 99 
DEEEA 100 100 100 93,2 94,35 
DEIM 100 92,0 90,0 92,5 77,75 
DEAIA 86,5 33,5 80,5 84,7 92,5 
DFC 100 98,0 100 96,5 96,5 
DFR 98,5 100 96,0 81,3 96,2 
DGE 97,0 95,3 98,0 96,5 91,25 

DHHA 84,5 80,0 90,3 
96,5  
(inclou 
UPGEO) 

97,5  
(inclou 
UPGEO) 

DMC 100 100 90,0 81,5 90 
DPED 96,0 100 96,5 94,0 81,5 
DPSIC 100 100 100 91,8 93,5 
DQAQO 100 100 91,0 95,2 100 
DQFQI 100 92,0 98,5 100 93,1 
UCAPP 97,0 89,0 76,0 64,8 82 
UGEO 95,3 95,9 98,5 veure DHHA veure DHHA  

MITJANA DEPTS. 96,1 92,6 91,9 90,5 91,9 
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% assoliment acord GRAU 
ASSOLIMENT 

GLOBAL 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 
CENTRES i 

DEPARTAMENTS 
88,3 91,5 89,7 90,2 92,2 

 
Si s’analitza l’acompliment dels objectius fixats per cadascuna de les accions, ens 

trobem amb un 84,8% de mitjana d’acompliment pels centres (respecte del 90,3% en 

l’edició 2007) i un 96,1% els departaments (respecte el 92,6%  en l’edició 2007 dels 

contractes programa). Tal i com es mostra en la figura següent, hi va haver una 

davallada en el grau d’assoliment de centres i departaments en l’edició 2005-06 que es 

va anar recuperant lleugerament en les edicions següents. En el darrer curs es 

mostrava un augment del nivell d’acompliment, però per al curs 2008-09 només s’ha 

mantingut la tendència a l’alça en el cas dels departaments, en el cas dels centres s’ha 

produït una davallada significativa del grau d’assoliment. 
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4. LES CONCLUSIONS 

Els contractes programa amb centres i departaments s’han inserit, al llarg de les vuit 

edicions que porten en funcionament, dins de les línies estratègiques i les actuacions 

que venien marcades pel contracte programa establert entre la URV i el Departament 

d’Universitats; permetent així desenvolupar la planificació estratègica de les unitats i 

treballar en les línies prioritàries establertes per l’equip de govern, que per al curs 

2008-09 tenen a veure amb els reptes que planteja l’adaptació dels ensenyaments de 

la URV a l’EEES, el desplegament del Pla Estratègic d’Internacionalització, la 

implantació del Pla d’Acciò Tutorial, la millora de la productivitat científica, i la posada 

en marxa d’accions de millora de gestió. 

La valoració d’aquesta edició dels contractes programa amb els departaments és bona, 

mentre que amb els centres la valoració no és tan positiva. La dificultat en la 

realització d’accions de millora de gestió i d’accions destinades a promoure l'anàlisi de 

la productivitat científica, han repercutit en el grau d’assoliment dels centres. Tot i 

això, en general, les unitats han dut a terme un gran nombre d’actuacions que els han 

permès avançar en el camí de la millora. 

Tenint en compte que a partir de l’any 2008 es deixa d’establir contractes programa 

amb la Generalitat i la millora del finançament fixada per la Generalitat es trasllada a 

les universitats en funció de l’assoliment d’uns determinats objectius, el curs 2008-09 

ha estat l’últim d’un sistema de contractes programa amb centres i departaments que 

dona pas a una nova metodologia de contractes programa.  

El nou model aprovat en Consell de Govern de juliol del 2009, que entra en 

funcionament per al curs 2009-2010, està basat en indicadors l’origen dels quals és el 

model de millora del finançament de la Generalitat i els plans estratègics de la URV. 

 




