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Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova iniciar durant el curs 2010–
11 la preparació dels actes que es duran a terme per a la celebració del 20è 
aniversari de la URV

El curs 2011–12 la URV celebrarà el 20è aniversari de la seva creació. Com es va fer quan es van 
complir cinc, deu i quinze anys de la nostra Universitat, es vol donar relleu a aquesta data tot elaborant un 
programa d’activitats que aplegui actes acadèmics, culturals i lúdics, que promoguin la participació de tots 
els col·lectius que formen part de la comunitat universitària. Així mateix, es presentarà un cartell amb motiu 
d’aquesta celebració i un logotip que s’inclourà a les activitats que es realitzin durant el curs vinent. 

Per aquest motiu es proposa iniciar el curs 2010-11 la preparació dels actes que es duran a terme durant 
tot el curs següent mitjançant la creació d’una comissió la composició de la qual és la següent:

Dra. Maria Bargalló, vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària –

Dra. Encarnació Ricart, vicerectora de Societat i Relacions Institucionals –

Sr. Joan Potau, cap del Gabinet de Relacions Institucionals i Protocol –

Sra. Sílvia Sancho, vicegerent –

Sra. M. Cinta Olivé, cap del Servei de Gestió de l’Extensió Universitària –

Sr. Josep M. Arias, cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes –

1 persona representant per centre que pertanyi al PDI o al PAS, a proposta del degà/ana o director/a  –
del centre

2 estudiants escollits pel Consell d’Estudiants –

L’activitat de la Comissió s’iniciarà la segona quinzena del mes de novembre de 2010.

El pressupost base destinat a cobrir aquestes activitats serà el que la Universitat destina al capítol corres-
ponent a l’any cultural; en aquest cas, inclouria la quantitat assignada al pressupost de 2010 i la del 2011. 

Així mateix, es demanarà la col·laboració d’institucions i empreses amb les quals la URV té relació 
habitual així com d’aquelles altres que tinguin interès a participar en aquesta celebració. 

S’informarà el Consell de Govern d’abril de 2011 del programa proposat per la Comissió.


