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Comissions de la Universitat Rovira i Virgili on estan 

presents els estudiants 

1. COMISSIONS ESTATUTÀRIES 

1.1. Comissió Econòmica (3 estudiants, designats pel Consell de Govern):  

La Comissió Econòmica està presidida pel rector. La formen el gerent, els degans i directors 

de centre; els directors de departament i d´institut; tres estudiants designats pel Consell de 

Govern, i dos membres del personal d´administració i serveis designats també pel Consell de 

Govern. Li competeix proposar els criteris de distribució de fons pressupostaris entre 

departaments i centres per a l´adquisició de béns i subministraments. 

1.2. Comissió d’Investigació (3 estudiants Màster/Doctorat Claustrals):  

Li competeix proposar els programes 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; 

proposar la distribució dels recursos externs per fomentar la investigació i la distribució del 

pressupost de la Universitat destinat a investigació, elevar periòdicament al Consell de 

Govern la memòria de les activitats de totes les unitats encarregades de la investigació 

perquè la valori, informar sobre la creació d´instituts universitaris de recerca i els centres 

previstos en els articles 127 i 129 de l´Estatut de la URV. 

1.3. Comissió d’Avaluació del CDI (Col·lectiu Docent i Investigador) (3 estudiants de diferents 

cicles, grau i màster, designats pel Consell de Govern):  

Li competeix proposar al Consell de Govern els models i normes específiques d´avaluació, els 

procediments relatius a l´enquesta d´opinió dels estudiants sobre l´activitat docent del 

professorat, la renovació de contractes de professorat col·laborador temporal i lector i el pas 

de professorat col·laborador temporal a col·laborador permanent i també li competeix la 

redacció dels informes periòdics d’avaluació del col·lectiu docent i investigador, que s´han de 

trametre al Consell de Govern i als departaments, als instituts universitaris de recerca o a 

altres centres de recerca, per tal de corregir les eventuals deficiències observades. 

1.4. Comissió d’Avaluació del PAS (Personal d’Administració i Serveis) (1 estudiant, designats 

pel Consell de Govern):  

La Comissió d´Avaluació del Personal d´Administració i Serveis està presidida pel gerent. Està 

formada per tres membres del professorat permanent, amb dedicació a temps complet, un 

estudiant i cinc membres del PAS, tots ells designats pel Consell de Govern. Li competeix 

aplicar els criteris i la normativa d´avaluació aprovats pel Consell de Govern, fer els informes 

periòdics d´avaluació de l’activitat del PAS i totes les altres funcions que li atribueixi el 

Consell de Govern. 
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1.5. Junta Electoral (2 estudiants, designats pel Consell de Govern):  

La Junta Electoral, òrgan encarregat d´organitzar, controlar, proclamar els resultats i resoldre 

les impugnacions de tots els processos electorals de la URV, actualment està presidida per 

un professor doctor permanent, amb dedicació a temps complet, designat pel Consell de 

Govern. Està formada per dos professors, dos estudiants i un membre del PAS, tots ells 

designats pel Consell de Govern. El secretari general de la Universitat actua com a secretari 

de la Junta. 

1.6. Comissió per a la Qualitat Institucional (4 estudiants Claustrals):  

La Comissió per a la Qualitat Institucional està presidida pel rector i en formen el vicerector 

o vicerectora responsable de qualitat; nou membres del PDI, dos membres del PAS i quatre 

estudiants. La seva funció és la d´analitzar i valorar les informacions sobre qualitat 

institucional de la Universitat, proposar al Claustre la definició i revisió de la política de 

qualitat institucional i la implantació dels instruments i procediments adients, elevar al 

Claustre la memòria anual de desenvolupament de la qualitat institucional de la Universitat, 

l´assessorament al 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. 

1.7. Comissió de Política Lingüística (4 estudiants, un per cada agrupació prevista a la 

disposició addicional sisena de l’Estatut de la URV, designats pel Consell d’Estudiants; en 

cas que una agrupació no tingui candidat, la plaça pot ser coberta per un estudiant d’una 

altra agrupació1):  

La Comissió de Política Lingüística, prevista a l´Estatut de la URV, està presidida per la 

vicerectora d´Estudiants i Comunitat Universitària. En formen part onze membres del PDI, un 

representant del Departament de Filologia Catalana, un representant del Servei Lingüístic, 

dos membres del PAS i quatre estudiants. Li competeixen, dins el procés de normalització 

lingüística de la Universitat Rovira i Virgili, fixar els objectius normalitzadors, temporalitzar-

los, establir les estratègies d´actuació i els recursos necessaris, i fer un seguiment de 

l´aplicació d´aquesta planificació. 

1.8. Comissió de Política Ambiental (2 estudiants, designats pel Consell de Govern):  

A la Comissió de Política Ambiental li competeix vetllar per la utilització de criteris de 

sostenibilitat ecològica i pel respecte al medi ambient en les instal·lacions i en les activitats 

de la Universitat, proposar al Consell de Govern les estratègies d´actuació i els recursos 

necessaris, i fer un seguiment de l´aplicació d´aquesta planificació. 

  

                                                
1 Agrupació A: Ciències Mèdiques Bàsiques; Medicina; Infermeria. Agrupació B: Antropologia, 
Filosofia i Treball Social; Estudis Anglesos i Alemanys; Estudis de Comunicació; Filologia Catalana; 
Filologies Romàniques; Història i Història de l’Art; Geografia; Pedagogia; Psicologia. Agrupació C: 
Dret Privat, Processal i Financer; Dret Públic; Economia; Gestió d’Empreses. Agrupació D: 
Bioquímica i Biotecnologia; Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica; Enginyeria Química 
Analítica i Química Orgànica; Química Física i Inorgànica i Unitat Predepartamental d’Arquitectura.                                                                                                                    
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2. COMISSIONS DEL CLAUSTRE 

2.1. De Seguiment de la Gestió dels Òrgans de Govern (2 estudiants Claustrals):  

La Comissió de seguiment dels òrgans de govern està presidida pel secretari general, per 

delegació del rector. En formen part setze claustrals: dotze membres del col·lectiu docent i 

investigador, dos estudiants i dos membres del personal d´administració i serveis. Qualsevol 

membre del Claustre pot formular preguntes sobre qualsevol aspecte de la gestió dels 

òrgans de govern de la Universitat. La Comissió de seguiment dels òrgans de govern ha de 

servir de canal de comunicació entre els interpel·lants i els destinataris respectius de les 

preguntes, i ha de programar les sessions de resposta pública en el si de la Comissió o, en els 

casos que ho consideri més apropiat, en el Ple del Claustre. 

2.2. URV Solidària (4 estudiants ):  

La Comissió URV Solidària està copresidida per la vicerectora de Docència, Estudiants i 

Comunitat Universitària i pel vicerector d´Universitat i Societat de la URV. En formen part 

quatre membres del personal docent i investigador, quatre membres del PAS, quatre 

estudiants i un representant del Consell Social. Li competeixen promoure internament 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. 

2.3. Igualtat (4 estudiants): 

La Comissió d´Igualtat està presidida pel vicerector d´Universitat i Societat i en formen part 

cinc membres del personal docent i investigador, quatre estudiants i dos membres del PAS. 

El seu objectiu és col·laborar amb l´Observatori de la Igualtat en l´acompliment del Pla 

d´Igualtat i fer-ne el seguiment.  

2.4. Internacionalització (2 estudiants, 1 de grau i 1 de màster):  

La Comissió d'internacionalització està formada per la vicerectora d´Internacionalització, el 

vicerector de Política Acadèmica i del PDI, el vicerector de política Científica i de Recerca, el 

cap 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 recomanacions del Pla 

Estratègic d´Internacionalització. 
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3. COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN 

3.1. Comissió de Política Acadèmica (2 estudiants, membres del Consell de Govern, s’aplica la 

normativa de gènere, 1 home i 1 dona):  

La Comissió de Política Acadèmica està presidida pel vicerector de vicerector de Política 

Acadèmica i del PDI. En formen part dos membres designats pel rector (vicerectors); set 

degans, directors de centre o de departament; un membre del PAS; dos estudiants, i un 

membre del Consell Social. Li competeixen fixar el nombre d¿estudiants d'entrada als 

ensenyaments; aprovar els calendaris acadèmics; fer modificacions 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'ordenació acadèmica dels títols propis 

de postgrau i aprovar el POA. 

3.2. Comissió de Política Científica i de Transferència (1 estudiant de Màster/Doctorat,  

membre del Consell de Govern):  

La Comissió de Política Científica i de Transferència està copresidida pel vicerector de Política 

Científica i de Recerca i el vicerector de Transferència i Innovació. En formen part un 

membre designat pel rector; set degans, directors de centre o directors de departament, un 

membre del PAS i un estudiant de tercer cicle. 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; aprovar els procediments derivats de les 

certificacions. 

3.3. Comissió de Recursos Humans (2 estudiants, membres del Consell de Govern, s’aplica la 

normativa de gènere, 1 home i 1 dona):  

La Comissió de Recursos Humans està copresidida pel vicerector de Política Acadèmica i del 

PDI i el gerent. En formen part un membre designat pel rector; set degans, directors de 

centre o directors de departament, dos membres del PAS i dos estudiants. Li competeix 

gestionar la plantilla de personal 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 dels llocs de treball del PAS; convocar i resoldre el 

cofinançament d'equip docent i de RAM i aprovar l'aplicació anual del PREI. 

3.4. Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària (3 estudiants, membres del 

Consell de Govern, s’aplica la normativa de gènere, 1 home, 1 dona i 1 a qui li 

correspongui):  

La Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària està presidida per la 

vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària. En formen part dos membres 

designats pel rector; sis degans, directors de centre o directors de departament; un membre 

del PAS, un membre del Consell Social i tres estudiants. Li competeixen aprovar l’oferta del 
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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'aprovació 

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 (innovació 

docent, APS, mobilitat-Erasmus, màster internacionals, URV Solidària. 
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4. ÒRGANS CONSULTIUS I ASSESSORS 

4.1. Comissió d’Usuaris del Servei de Biblioteca i Documentació (CRAI) (5 estudiants, un 

estudiant de cadascun dels àmbits de coneixement2):  

La Comissió d´Usuaris del CRAI de la URV és l´òrgan de consulta i assessorament mitjançant 

el qual els usuaris de la URV participen en la planificació i desenvolupament del CRAI. En 

formen part el membre del Consell de Direcció responsable del CRAI; el gerent o persona en 

qui delegui; la cap d´Àrea de Recursos per a l´Aprenentatge i la Investigació, que actua com a 

secretària; els/les caps de les seccions de Suport i Coordinació del CRAI; un representant de 

cadascun dels àmbits de coneixement (Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials, 

Enginyeria i Arquitectura i Humanitats) elegit per i entre els directors de departament 

vinculats a cada àmbit, i un estudiant de cadascun dels àmbits de coneixement indicats en 

l’apartat anterior designat pel Consell d´Estudiants. 

4.2. Comissió Acadèmica de Màsters Universitaris (2 estudiants de Màster): 

La Comissió Acadèmica de Màsters Universitaris de la URV vetlla perquè es compleixin els 

estàndards de qualitat establerts i necessaris per garantir l´acreditació inicial i les 

renovacions dels màsters universitaris de la URV. Està integrada pel vicerector/a en matèria 

de postgrau, que la presideix, un professor representant per cada centre, designat pel degà 

o director, que coordini algun màster, el cap d´àrea de postgrau i formació permanent, el 

cap de l´Escola de Postgrau i Doctorat i dos estudiants de màster designats pel Consell 

d´Estudiants 

4.3. Comissió de Comunicació i Informàtica (2 copresidents del Consell d’Estudiants): 

La Comissió de Comunicació i Informàtica està integrada pel delegat del rector de TIC i el 

gerent, copresidents per delegació del rector, el degà/ana o director/a de cadascun dels 

centres, en representació del centre i dels departaments que hi estan ubicats, o persona en 

qui delegui, el coordinador TIC, el cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes, el 

director del Departament d´Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, o persona en qui 

delegui, director del Departament d´Estudis de Comunicació, o persona en qui delegui, els 

dos copresidents del Consell d´Estudiants i el responsable d´Innovació de l´SRIiTIC, que 

exercirà les funcions de secretari/ària tècnic/a de la comissió. 

 

 

                                                
2 Ciències; Ciències de la Salut; Ciències Socials i Jurídiques; Arts i Humanitats; Arquitectura i 
Enginyeries 


