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LA URV ALS RÀNQUINGS MUNDIALS D’UNIVERSITATS



“Supervisa/avalua la qualitat, el 
rendiment i la viabilitat econòmica i 
social de la Universitat”

ÒRGAN DE
PARTICIPACIÓ
DE LA     SOCIETAT

EN LA   UNIVERSITAT

CONSELL SOCIAL DE LA URV

“Determina els criteris bàsics per a elaborar 
el pressupost de la Universitat i aprovar-lo”

“Acorda la política de beques, 
ajuts d’estudi i recerca”

“Promou la col·laboració entre la 
Universitat i altres entitats públiques o 
privades per completar la formació dels 
estudiants”

“Col·labora en la definició de criteris i 
objectius del planejament estratègic de la 
Universitat”Llei d’universitats de Catalunya 1/2003 



Composició del Consell Social de la URV
Rectora

Gerent/a

Secretaria General

Un membre del PDI

UN estudiant

UN membre del PAS

DOS membres pel Parlament

TRES membres pel Govern de la Generalitat

UN membre pels ens locals

UN membre per les organitzacions sindicals

UN membre per les organitzacions empresarials

UN antic estudiant   

membres 
nats 



Programes actius del Consell Social de la URV
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Món 
professional

Transferència de 
coneixement

Aplicació de la     
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==========
SOCIETAT

UNIVERSITAT

Beques Consell Social
Premis a l’impacte social de la recerca
R2B-Valorització del coneixement
Centre de formació i innovació en simulació  
Mercat de Projectes Socials    

Premis Treballs de recerca de batxillerat
Premis Treballs de recerca de batxillerat i treballs 

de síntesi de CFGS, Campus Terres de l’Ebre
Ajuts Pont per a projectes educatius
Ajuts de matricula per estudiants amb dificultats 
Nexes  (col·laboració amb secundària)

Premi Qualitat docent
Premi Qualitat PAS
Ajuts a idees emprenedores
Ajuts futurs investigadors
Càtedra Emprenedoria
Enquesta inserció laboral
Subvenció URV solidària
Projecció exterior

Ensenyaments
primari i secundari

===========

SOCIETAT

Ajuts, Beques i Premis          Projectes



Pla estratègic del Consell Social de la URV

EL Consell Social contribueix a aconseguir l'èxit de la 
Universitat Rovira i Virgili.

1. Dinamitzar el funcionament del Consell Social.

2. Potenciar l'actuació i l’efectivitat de la Universitat.

3. Promoure la implicació del territori en la Universitat.

Visió

Eixos  estratègics



Programes actius del Consell Social de la URV
Ajuts, beques i premis

Premis Treball de recerca de batxillerat (12) 
Premis Treballs de recerca-CTE (3) Campus Terres de l’Ebre
Premi Qualitat docent (2)
Premi Qualitat PAS (2) Gerència
Premis a l’impacte social de la recerca (6)      VR de Recerca
Ajuts a idees emprenedores (3) 
Ajuts Pont per a projectes educatius (8) Institut de Ciències de l'Educació
Beques CS-Fundación Repsol (renovacions)      
Beques Consell Social (2)
Ajuts futurs investigadors (>10) VR de Recerca
Ajuts de matricula per estudiants amb dificultats (>10) VR de Projectes Docents i Estudiants
Premis de compromís social (1) VR de Compromís social i Sostenibilitat
Premi Càtedra Uriach de Nutracèutica (1) Càtedra Uriach de Nutracèutica
Premi Federico Mayor Zaragoza (1) Campus Terres de l’Ebre

Edició
17 a.

14 a.
23 a.
14 a.
7 a.

18 a.
10 a.
18 a.

3 a.
8 a.
3 a.

2 a.

1 a.

1 a.

Col·laboradors

Dades març 2023



Nexes-col·laboració secundària (1) VR de Projectes Docents i Estudiants
Càtedra Emprenedoria (1) Diversos (Consell Social majoritari)
Enquesta inserció laboral (1)
Subvenció solidària (1)
Projecció exterior (diversos)
R2B - Valorització del coneixement  (1) VR de Valorització del Coneixement, 

Transferència i Ocupabilitat 
Mercat de Projectes Socials  (1) Aj. de Reus, Tarragona i Tortosa
Centre de formació i innovació en simulació (1)

Programes actius del Consell Social de la URV
Projectes

Edició

11 a.

17 a.
19 a.
27 a.
21 a.
16 a.

6 a.
7 a.       

Col·laboradors

Dades març 2023



Premis a treballs de recerca de batxillerat
Creat l'any 2006 per reconèixer l'excel·lència i reforçar la
intenció dels millors alumnes a escollir la URV. Es premien
12 alumnes amb 800 euros i un ajut de fins a 1.500 euros
per al pagament de la matrícula. Els centres de secundària
on s’ha realitzat el treball també reben un ajut de 300
euros per material didàctic i /o bibliogràfic.
Cada dos anys el Consell Social publica un llibre amb un
resum o text relatiu sobre cada treball, que prepara el
mateix alumne. L’alumne i el tutor esdevenen així coautors
d’una publicació, a efecte de currículum.
S’hi presenten un gran nombre de treballs de recerca,
entre 75 i 108 els darrers anys.

Àmbits dels premis:

Premi Maria Josepa Massanés: quatre premis per a les àrees 
d’arts i humanitats, i ciències socials i jurídiques.
Premi Eduard Saavedra: quatre premis per a les àrees de 
ciències, enginyeries i arquitectura.
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 estudi de dones i 
gènere.
Premi Rodrigo Miralles: un premi dedicat al compromís social 
i la solidaritat.



Premi a la qualitat docent

El premi més consolidat del Consell Social, creat l'any 2000 per reconèixer l'excel·lència del
professorat a l’hora d’innovar la metodologia docent del seu ensenyament i optimitzar l’ús
de les eines de què disposa.

Cada modalitat del premi està dotada amb 3.500 €, que els guardonats han de destinar al
projecte guanyador. Actualment s’atorga en dues modalitats: individual i col·lectiva.

A més, el premi comporta ser el candidat de la URV a la Distinció Vicens Vives que atorga la
Generalitat de Catalunya.

En el 23 anys de vida d’aquest premi s’han premiat quaranta-cinc projectes, dels quals vint
han obtingut la Distinció Vicens Vives.



Premi Joan Pedrerol Gallego a 
l’impacte social de la recerca

El projecte més recent del Consell Social es va crear l'any
2016 per identificar i reconèixer la recerca feta a la URV
amb més impacte positiu en la qualitat de vida del
conjunt de la societat, o de grups determinats.

D'aquesta manera, el Consell Social fomenta una nova
cultura de la recerca que integra l’impacte social en les
diferents etapes del procés científic, i contribueix a canvis
positius i sostenibles que beneficien la societat.

I en tres àmbits:

Ciències socials i 
humanitats 

Ciències 
experimentals, 

enginyeria i 
arquitectura.

Ciències de la salut 
i de la vida.

El premi (sis premis de 
4.000 € cadascun), es 

convoca en dues modalitats: 

Ex-ante (predicció de 
l'impacte) 

Ex-post 
(evidència de 

l'impacte)



Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora 
contínua de la gestió administrativa i tècnica del PAS

Creat pel Consell Social el 2010 per identificar i reconèixer les iniciatives conjuntes del
PAS per millorar les funcions de gestió i administració, així com les tasques de suport,
assistència i assessorament pel que fa a la gestió administrativa i tècnica i els processos
necessaris per complir els objectius de la Universitat, mitjançant processos, projectes i/o
procediments innovadors.

Adreçat a grups de PAS de la URV, té dues modalitats: 
projectes implantats i concurs d’idees per a projectes no 
implantats.
El  premi està dotat amb un total de 6.000 € (3.000 cada 
modalitat), que s’han de  destinar a activitats o mitjans 
relacionats amb el projecte o la seva implementació, a 
formació del personal guardonat, o a recursos que 
facilitin o milloren els equipaments a disposició del 
personal d’administració i serveis de la unitat 
guanyadora.
Els darreres cinc anys hi ha hagut vint-i-quatre projectes 
candidats, dels quals se n’han premiat quinze.
(dades març 2023)



Ajut a les millors idees emprenedores 
d’estudiants de la URV

Es poden concedir fins a tres ajuts d’un
import màxim de 6.000 € cadascun,
exclusivament per al desenvolupament
material del projecte.
L’objectiu de l’ajut és donar un cop de mà
als estudiants de la URV en la validació
d’idees i conceptes susceptibles de
convertir-se en un producte o procés amb
valor econòmic que serveixi de base per a
una acció empresarial.

En les cinc darreres convocatòries s’hi han presentat trenta-sis projectes
emprenedors i s’han atorgat catorze ajuts, amb un total de 82.000 €.

(dades març 2023)



Podeu trobar tota la informació dels ajuts, beques i premis del Consell Social 
de la Universitat Rovira i Virgili a la web següent:

https://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/govern/consell-social/

O bé, trucar a:

Dr. Jordi Gavaldà
Secretari executiu del Consell Social de la URV
Telèfon 977 55 80 19
a/e  consellsocial@urv.cat

Moltes gràcies!


