
 
 
 

Contracte Programa: Agregacions estratègiques 
 
ANTECEDENTS 
 
En els darrers anys la URV ha desenvolupat un nou model de Contracte Programa (CP) 
basat en indicadors que tenen el seu origen en el model de millora del finançament per 
part de la Generalitat i en els plans estratègics de la URV.  Aquest model d’indicadors 
s’utilitza tant per centres, departaments i grups de recerca reconeguts. Amb l’objectiu 
d’alinear objectius i esforços entre els diferents agents, sempre que ha estat possible 
s’ha procurat que un mateix indicador s’utilitzi per més d’un tipus d’unitat (veure annex 
1). 
 
En el programa electoral del rector apareixen dues accions relacionades amb el 
contracte programa que tenen per objectiu l’alineament entre els diferents agents 
responsables d’un àmbit científic, mitjançant la identificació i promoció d’agregacions 
estratègiques. En concret: 
 

102. Promoure processos d’agregació estratègica que permetin visualitzar la 
convergència dels encàrrecs docent, investigador, de transferència i relació 
amb la societat en un mateix àmbit científic, de forma que es faci evident la 
seva interrelació, la participació de les unitats implicades i la globalitat dels 
recursos que s’han d’esmerçar en la seva compleció.  

 
103. Impulsar contractes programa amb totes les unitats (centres, 
departaments, centres de recerca i grups de recerca). Quan aquests 
contractes programa es produeixin en un marc de pacte amb el conjunt 
d’unitats d’un mateix àmbit científic –agregació estratègica- s’identificarà un 
incentiu positiu respecte de la continuïtat dels acords i compromisos 
individuals.  

 
El Consell Social de la URV creu oportú i necessari la creació d’aquestes Agregacions 
Estratègiques. 
 
Per aquests motius, des del Consell Social de la URV i des de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya es promou una prova pilot per a 
la creació d’Agregacions Estratègiques a la URV, que es regirà d’acord amb la següent 
 
 
 
PROPOSTA 
 
1. Identificació d’agregacions estratègiques. 
 

Donat que s’han de negociar els diferents contractes programa per al període 2010-13 
amb centres, departaments i grups de recerca reconeguts, es proposa la creació d’un nou 
indicador comú que permeti a cada unitat, de forma individual, identificar-se com una 
part d’una Agregació Estratègica (AE).  
 
 



2. Creació d’una agregació estratègica 
 

Aquells centres, departaments i, dins d’aquests, els grups de recerca reconeguts que de 
forma voluntària proposin formar part d’una AE han de presentar, addicionalment al CP 
de cada unitat, una única proposta que faci evident la globalitat dels encàrrecs docent, 
investigador, de transferència i relació amb la societat de les unitats implicades. A més 
de les interrelacions, la proposta ha d’identificar el paper de cadascuna de les unitats en 
aquest encàrrec. 
 
Per considerar una proposta d’AE cal que almenys compti amb la participació d’un 
centre, un departament i un grup de recerca reconegut. Un mateix centre pot participar 
en més d’una proposta d’AE sempre que s’expliqui la relació entre elles. Un 
departament només pot participar en una proposta d’AE. 
 
Les diferents propostes d’AE seran avaluades i prioritzades per una Comissió Específica 
creada pel Consell Social. Es valoraran aspectes no relacionats amb el CP de cada unitat 
per separat, especialment: 
 

- Definició de l’organització i recursos actuals 
- Desenvolupament d’una visió estratègica del conjunt de l’agregació 
- Organització i presa de decisions dins l’agregació 
- Reorganització de recursos humans i/o materials 
- Noves accions o millora de resultats 
- Pressupost 

 
 
3. Beneficis d’una agregació estratègica 
 

Addicionalment al CP de cada unitat per separat, cada AE rebrà un màxim de 40 
k€/any, d’acord amb les necessitats manifestades al pressupost. La gestió es realitzarà 
d’acord amb la proposta d’organització de cada AE. 
 
 
4. Durada i Pressupost   
 

La dotació econòmica per aquest programa serà cofinançada al 50% entre el Consell 
Social de la URV i la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. 
Resta pendent la seva concreció, però es preveu una quantia econòmica màxima de 
160.000 € anuals.  
 
A l’octubre de 2011 el Consell Social de la URV convocarà l’Ajut  a les Agregacions 
Estratègiques de la URV. Els col·lectius interessats hauran de presentar la seva proposta 
d’Agrupació Estratègica per al període 2011-13. Els guanyadors d’aquesta 
convocatòria, si assoleixen els objectius fixats a la finalització del primer any, renovaran 
automàticament per un any més.. En la convocatòria d’octubre de 2012 es podrà ampliar 
el nombre d’AE fins a esgotar la disponibilitat pressupostària del programa.  
 
 
 
 
 



Annex 1. Indicadors CP Centre, Departament i Grup de Recerca Reconegut 
 
INDICADORS CONTRACTE PROGRAMA  CEN

TRE 
DEPT GR 

Accessos de l'alumnat a l'EVF X   
Accessos del professorat a l'EVF X   
Memòria anual d'activitat X X  
Nombre de Convenis universitaris internacionals de màster X   
Nombre de crèdits matriculats de màsters universitaris per centre X   
Nombre de dies d'estades de mobilitat entrant del PAS X X  
Nombre de dies d'estades de mobilitat sortint del PAS X X  
Nombre de Titulats (grau i màster) X   
Nombre d'estudiants de nou accés d’ensenyaments (grau i màster) X   
Percentatge d’estades de mobilitat entrant de l'estudiantat de grau X   
Percentatge d’estades de mobilitat sortint de l'estudiantat de grau X   
Percentatge d’estudiants estrangers del centre que fan cursos de català X   
Percentatge d’estudiants internacionals de doctorat per POP X X  
Percentatge d’estudiants internacionals de màster X   
Percentatge de docència impartida per PDI doctor (EJC) per titulació (grau i 
màster) 

X   

Percentatge de docència impartida per PDI funcionari (EJC) per titulació (grau i 
màster) 

X   

Percentatge de docència impartida per PDI permanent (EJC) per titulació (grau i 
màster) 

X   

Percentatge de guies docents de grau publicades a Docnet X   
Percentatge de guies docents de màster publicades a Docnet  X   
Percentatge del PAS que realitza accions formatives d'anglès X X  
Ràtio demanda-oferta per titulació (grau) X   
Ràtio estudiant (ETC)/ PDI (ETC) per titulació (grau i màster) X   
Taxa d’abandonament a 1r curs de la titulació (grau) X   
Taxa d’abandonament per titulació (grau) X   
Taxa d’eficiència de grau X   
Taxa de graduació per titulació (grau) X   
Taxa de rendiment de la titulació (grau i màster) X   
Taxa de repetició de grau X   
Variació percentual matrícula de nou ingrés respecte al curs anterior X   
Encàrrec docent del departament  X  
Ingressos per contractes de llicència de patents (€) X X 
Ingressos per projectes RDI provinents de convocatòries competitives (€) X X 
Ingressos totals per via no competitiva (€)  X X 
Nombre de dies d'estades de mobilitat entrant del PDI X  
Nombre de dies d'estades de mobilitat sortint del PDI X  
Nombre de grups de recerca del departament que tenen un reconeixement extern de 
qualitat 

X  

Tesis defensades  X X 
Nombre de UAA totals promig del departament  X  
Nombre de convenis universitaris internacionals    X 
Nombre de Highly Cited Papers (HCP)   X X 
Nombre de publicacions internacionals (no indexades)  X X 
Nombre de publicacions internacionals indexades (JCR)  X X 
Percentatge  de professors que són usuaris habituals de l'EVF X  
Percentatge d'assignatures obligatòries i troncals que fa el PDI associat X  
Percentatge de becaris  X  
Percentatge de PDI del dept. amb PdD  complet  X  
Percentatge de PDI doctor (EJC) del departament   X  
Percentatge de PDI doctor (EJC) del departament que pertany a grups Reconeguts de la 
Generalitat  

X  



Percentatge de PDI funcionari (EJC) del departament  X  
Percentatge de PDI permanent (EJC) del departament  X  
Percentatge de professors associats  X  
Percentatge de tesis defensades amb Menció Europea o Internacional X X 
Percentatge de tesis escrites en anglès  X X 
Percentatge del PDI que realitza accions formatives d'anglès X  
Projectes europeus  i grans projectes en que participa algun membre del departament X X 
Projectes europeus i grans projectes coordinats i/o liderats per algun membre del 
departament  

X X 

Tesis en elaboració d'estudiants estrangers de doctorat (dirigits per algun membre del grup) X 
Trams de recerca vius respecte trams de recerca vius possibles X X 
Accions singulars  X X X 
Reconeixements externs de qualitat obtinguts X X X 
 
 
 
 




