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1. Presentació del president 

un any més em disposo a presentar la memòria de 
les activitats del Consell Social, que recull les principals 
activitats realitzades al llarg de l’any 2006. Aquesta 
memòria és l’expressió de nostre deure, que es també 
la nostra voluntat de retre comptes a la societat i a la 
comunitat universitària de tot allò que hem fet els qui 
constituïm aquest òrgan de participació, establert per 
acostar la universitat i la societat i enxamplar camins de 
col·laboració i enteniment. 

Aquesta és la tercera vegada que ho faig; parlo, 
doncs, de les activitats d’un Consell estable, consolidat i 
—perdoneu la immodèstia— que funciona. 

El capítol d’activitats de la memòria em requereix fer 
un exercici de repàs i de selecció objectiva. Tot el que 
s’ha fet fins ara és fruit de treball, reunions i maldecaps. A 
vegades, i com a tot arreu, alguns d’aquests esforços no ens 
han portat enlloc, no «surten a la memòria», podríem dir. 
Però el balanç és molt positiu, segurament perquè sempre 
hem treballat amb bona disposició i il·lusionats per tirar 
endavant els projectes. També haig de dir que algunes 
d’aquestes funcions són especialment engrescadores 
i ens satisfà força treballar-hi, particularment les que 
tenen a veure amb la solidaritat, i que enguany han estat 
primordials en la nostra activitat. 

No faré en aquesta presentació el resum del que 
ja trobareu més detallat en la memòria, però a grans 
trets n’estic content. Sense fer massa soroll hem anat 
acomplint amb les nostres funcions. Tot i això, no estic 
satisfet dels insuficients resultats en un punt tan important 
per a ambdues parts com és l’acostament universitat-
empresa; l’assoliment d’aquest objectiu requereix el 
nomenament per part de les organitzacions empresarials 
d’un representant en el nostre Consell, nomenament que 
de manera inexplicable es va defugint des de l’inici de la 
meva presidència, ara farà tres anys.

En conjunt, em satisfà presentar les activitats fetes 
pel Consell perquè em sembla que ens en podem sentir 
contents. Ara hem de mantenir aquest ritme. I bàsicament 
per dues raons. Primera, perquè hi ha molta feina a fer, i 
segona, perquè hem de continuar fent el que fem; si em 
permeteu l’expressió, el bon funcionament de qualsevol 
organització és com anar amb bicicleta: per bé que vagis, 

si deixes de pedalejar, caus. Instal·lar-nos en la rutina i el 
conformisme seria el nostre error. 

Haig de ressaltar que, quan parlo del treball fet, no 
només estic pensant en el Consell. La col·laboració de la 
comunitat universitària ha estat un element essencial. No 
només ha col·laborat quan se’ls ha demanat, sinó que en 
ocasions ha estat l’entusiasta artífex d’alguns dels projectes 
que en aquesta memòria trobareu. Des d’aquí vull agrair 
la col·laboració de tota la comunitat universitària i, en 
particular, del Consell rectoral.

Per últim, vull recordar que enguany hi ha hagut 
eleccions a rector. Des d’aquí vull agrair molt sincerament 
l’excel·lent tasca del rector sortint, el Dr. Arola, i desitjar 
el millor encert al rector Grau, en aquests temps decisius 
per a la universitat. .
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2. El Consell Social de la URV
2.1 Antecedents

El Consell Social de la universitat rovira i virgili es va constituir per primer cop el 29 de setembre de 1995, sota la presidència del Sr. Josep M. 
Freixes i Cavallé. Posteriorment, el 30 de juny de 1999, es va constituir de nou a causa de l’entrada en vigor de la Llei 16/1998, dels consells 
socials de les universitats públiques de Catalunya. En aquesta ocasió també va presidir el Consell Social el Sr. Josep M. Freixes i Cavallé.

El 24 de desembre de 2001 el Govern de la Generalitat va nomenar el Sr. Josep Gomis i Martí president del Consell Social de la universitat 
rovira i virgili, que va prendre possessió del càrrec el 4 de febrer de 2002.

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei d’universitats de Catalunya, el febrer de 2003, comença un període de transició, després del qual cal 
tornar a constituir un nou Consell Social i adaptar-ne la composició i estructura a la nova regulació. Per dur a terme aquesta adaptació, la Llei 
fixava un període de sis mesos des de la publicació de l’Estatut de la universitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que es va fer el 
8 de setembre de 2003. Finalment, el 13 de maig del 2004 es constituïa el Consell Social de la urv, i prenia possessió del càrrec de president 
el Sr. Àngel Cunillera i Zárate.

La Llei orgànica d’universitats estableix que el Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la universitat, amb competències 
tan importants com la supervisió de les activitats econòmiques de la universitat (aprovació del pressupost, de la programació plurianual i dels 
comptes anuals de la universitat i de les entitats dependents), el rendiment dels serveis, la promoció de la col·laboració de la societat en el 
finançament de la universitat, i les relacions entre aquesta i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social. Així mateix, estableix que ha 
de ser una llei autonòmica la que reguli la composició, les funcions i la designació dels membres del Consell Social. 

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya va aprovar el 19 de febrer de 2003 la primera Llei d’universitats de Catalunya: la Llei 1/2003. 
Aquesta norma regula el funcionament de les universitats integrades en el sistema universitari de Catalunya i estableix les funcions, la composició, 
el funcionament i l’estructura dels consells socials catalans.

L’Estatut de la universitat rovira i virgili també defineix el Consell Social com l’òrgan de participació de la societat en la universitat; a més, 
concreta i desenvolupa totes aquelles funcions i competències encomanades al Consell Social per les dues lleis anteriors. L’Estatut de la urv 
va ser aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost, i publicat íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3963, de 8 
de setembre de 2003.

Finalment, el reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la urv en concreta el funcionament intern. 

2.2 Composició del Ple

 (a 31 de desembre de 2006)

En representació dels interessos socials

Àngel Cunillera i Zárate. Govern de la Generalitat de Catalunya (president)
Sara Pérez i ovejero. Govern de la Generalitat de Catalunya
Antoni valero i Solanellas. Govern de la Generalitat de Catalunya
Joan Aregio i Navarro. Ens locals
Wifredo Miró i Baigés. Sindicats 
roser recasens i vives. Parlament de Catalunya
Jordi Tiñena i Amorós. Parlament de Catalunya
Joan Enric Carreres i Blanch. Antics alumnes
(Pendent la representació de les organitzacions empresarials) 
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En representació del Consell de Govern
Consellers nats
Francesc Xavier Grau i vidal. Rector
Manuel Molina i Clavero. Gerent
Antoni Gonzàlez i Senmartí. Secretari general

Consellers designats
Josep Manel ricart i Pla. Personal docent i investigador
Margarita rebenaque i Esteve Personal d’administració i serveis
víctor Franch i Gimeno. Estudiant

Secretari executiu: Jordi Gavaldà i Casado

Des de la constitució del Consell Social, el mes d’abril del 2004, les organitzacions empresarials no han designat el seu representant.

Modificacions al llarg de l’any
Les eleccions a rector del mes de juny, i els consegüent nomenament de l’equip rectoral, van causar les baixes del Dr. Lluís Arola i la 

Dra. rosa Caballol (fins aleshores rector i secretària general, respectivament) i les altes del Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí i el Dr. Josep Manel 
ricart.

El mes de setembre el Sr. Baiget va cessar en la seva condició d’estudiant de la urv; el Consell de Govern de desembre va nomenar en el 
seu lloc el Sr. David Franch, i la Sra. Margarita rebenaque, membre del PAS, en substitució del Sr. José Luis valdivieso.

foto 1- reunió del Ple a l’Escola universitària de Turisme i oci, a vila-seca
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2.3 Organització i funcionament
Presidència
El president del Consell Social és nomenat per acord del Govern de la Generalitat d’entre els membres del Consell Social representatius de la 
societat catalana. El mandat és de quatre anys i és renovable per un únic període de la mateixa durada. 

El president presideix les sessions del Ple i exerceix les altres funcions pròpies de la presidència d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que 
li són encomanades per la Llei d’universitats de Catalunya, pel reglament d’organització i funcionament del Consell Social i per la resta de la 
normativa vigent.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar nomenar el Sr. Àngel Cunillera i Zárate president del Consell Social de la universitat 
rovira i virgili el 13 d’abril de 2004. 

Secretaria
La Secretaria és l’estructura administrativa bàsica de suport al Consell Social, i el seu cap és el secretari executiu del Consell Social, que és 
nomenat i separat pel president i cessa en el càrrec quan cessa el president. En el cas que el secretari executiu no sigui membre del Consell 
Social, assisteix amb veu i sense vot a les sessions del Ple, comissions i altres reunions.

El 13 de maig de 2004 el president va ratificar el nomenament del Dr. Jordi Gavaldà i Casado com a secretari executiu del Consell Social

Ple
El Ple està integrat per tots els membres, tot i que el president pot convidar a assistir a les reunions del Ple, amb veu i sense vot, persones expertes 
i membres de la comunitat universitària, d’acord amb la naturalesa dels assumptes que s’hi han de tractar. Es reuneix ordinàriament cada mes. 
Enguany s’han fet reunions a totes les ciutats amb presència universitària: al setembre es va reunir a l’Escola universitària de Turisme i oci (vila-
seca), a l’octubre a Mas Miarnau (reus) i al novembre a la Fundació Cinca Piqué, del campus de les Terres de l’Ebre. Els acords es prenen per 
assentiment o per majoria simple dels membres assistents a la reunió. En cas d’empat, el vot del president és diriment.

El vot és indelegable i els acords del Ple són executius a partir del moment que s’adopten; exhaureixen la via administrativa i són impugnables 
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Comissions
La Llei d’universitats de Catalunya estableix la constitució d’una Comissió Econòmica amb la composició i funcions que determini el 

reglament. A més, el Ple del Consell Social pot crear les comissions específiques que cregui convenients per al desenvolupament correcte de 
les seves funcions. Enguany el Consell no ha considerat necessari crear-ne cap altra, per la qual cosa la Comissió Econòmica és l’única comissió 
activa del Consell, formada per tots els membres del Ple i presidida pel president del Consell. Les comissions han de donar compte al Ple del 
Consell Social dels acords adoptats i del grau de compliment de les tasques encomanades..
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2.4  Representació del Consell Social en altres òrgans
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Membres i personal del Consell Social

Àngel Cunillera • • • • • • • • • • • • • • •
Joan Aregio • • • •
Enric Carreres • • • •
David Franc • •
Antoni Gonzàlez • • •
Xavier Grau • • • •
Wifredo Miró • • •
Manuel Molina • • •
Sara Perez • • • • •
Margarita rebenaque • • •
roser recasens • • • • • • • •
Josep Manel ricart • • •
Jordi Tiñeda • • • • •
Anton valero • • • • • •
repres. org. Empresarials • • •
Jordi Gavaldà • • • • • •

• Amb veu i sense vot Consell Assessor de les terres de l’Ebre 
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3. Memòria d’activitats
3.1 Relació de sessions 
DEL PLE
El Ple, compost per la totalitat dels membres del Consell Social i el secretari executiu, s’ha reunit en vuit ocasions, totes en convocatòria ordinària: 
el 28 de febrer, el 30 de març, el 20 d’abril, el 24 de juliol, el 28 de setembre, el 26 d’octubre, el 15 de novembre i el 21 de desembre. 

Foto 2- reunió del Ple a les instal·lacions de la Fundació urv a Mas Miarnau. reus (composició fotogràfica)

Aquest any, atenent la característica d’universitat multiterritorial de la urv, es van celebrar reunions del Ple en els diferents municipis 
que acullen estudis de la urv. Així, les reunions del 28 de setembre van tenir lloc a l’Escola universitària de Turisme i oci de vila-seca. Les 
del 26 d’octubre es van fer a reus, a les instal·lacions que la Fundació urv té a Mas Miarnau, i les reunions de novembre van tenir lloc a la 
Fundació Cinca, de Tortosa. En cadascuna d’aquestes reunions es va comptar amb l’assistència de l’alcalde corresponent. D’aquesta manera, 
amb l’assistència de la màxima autoritat municipal en les reunions del Ple, s’acomplia una de les funcions més rellevants del consell, la d’acostar 
la universitat a la societat i treballar conjuntament en un projecte comú.

DE LA COMISSIÓ ECONÒMICA
Immediatament abans de cadascuna de les reunions del Ple, s’ha reunit la Comissió Econòmica, per tractar els punts que preceptivament són 
competència d’aquesta Comissió

3.2 Acords principals 
Règim intern
• Aprovació de la memòria d’activitats del Consell Social 2005.

• Aprovació del pressupost 2007 del Consell Social.
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• Aprovació de la liquidació del Pressupost 2005 del Consell Social.

• Aprovació de la convocatòria del Premi CS a la Qualitat Docent.

• Aprovació de la convocatòria d’ajut a treballs de recerca/fi de carrera solidaris.

• Aprovació de la convocatòria dels ajuts a alumnes de la urv en situació d’especial dificultat.

• Aprovació de la convocatòria 2006-07 dels ajuts a les millor idees emprenedores.

• Aprovació del projecte presentat per l’oficina del voluntariat de la urv i dotació amb 4.900 €.

• Aprovació de la convocatòria de beques patrocinades. 

• Aprovació d’una col·laboració extraordinària d’11.088 € per coparticipar amb l’Escola de Postgrau i Doctorat en un projecte de pla d’acollida 
d’alumnes internacionals de postgrau de la urv.

• Aprovació de la participació del Consell Social en la càtedra d'emprenedoria.

• Nomenament del Sr. Anton valero com a membre representant del Consell Social al Consell per a la Qualitat de la urv.

• Nomenament del Sr. Enric Carreres com a representant del Consell Social en el Consell Assessor del campus de les Terres de l’Ebre.

Àmbit econòmic
• Aprovació de la memòria econòmica auditada de l’exercici 2005 de la urv.

• Aprovació del pressupost 2007 de la urv, i la documentació que s’hi adjunta, condicionat a la posterior autorització, per part del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol 1.

• Aprovació dels comptes anuals auditats de l'exercici 2005 de la Fundació urv.

• Aprovació dels preus proposats per als títols propis de postgrau gestionats pel Centre de Formació Permanent de la Fundació urv.

• Aprovació del preu dels crèdits per als estudis en el marc de programes de mobilitat.

• Autorització al rector per adoptar l'acord d'adquisició d'un terreny situat a Falset, d'acord amb la nova proposta presentada pel rector.

Foto 3- reunió de la comissió dels ajuts a estudiants en situació d’especial dificultat
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• Acceptació de la cessió del dret real de superfície d’una finca de l'avinguda de Catalunya, en els termes i condicions establerts en l'acord de 
la Comissió de Govern de la Generalitat de Catalunya de 24 de gener de 2006, i autorització al rector per adoptar els acords d'adquisició i 
disposició corresponents a aquest bé.

• Aprovació de la desafectació de béns de domini públic per aportar-los a la dotació fundacional de l'IPHES.

• Aprovació de les assignacions de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2006.

• Aprovació de l'assignació de gratificacions extraordinàries al PAS de la urv.

• Aprovació dels nivells d'experimentalitat proposats per als crèdits de docència i d'investigació dels programes de doctorat del bienni 2006-
08.

• Aprovació dels preus de matrícula i els preus amb descompte proposats pel Consell de Govern per als cursos que formen part de l'oferta 
formativa de postgrau 2006 (màsters-especialistes) de la Fundació urv.

• Acord de mantenir el nivell d’experimentalitat del Curs d’Aptitud Pedagògica (CAP) en 3,5 per al curs 2006-07.

• Aprovació dels nivells 1 a 8 i la seva correspondència amb els graus d'experimentalitat per als màsters oficials de la urv del curs 2006-07.

• Aprovació dels preus proposats per a la venda de productes de marxandatge de la urv. 

Àmbit solidari
• Aprovació del projecte presentat per l’oficina del voluntariat de la urv i dotació amb 4.900 €

Foto 4- reunió de la Comissió del Premi Solidari
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• Aprovació de la convocatòria 2006-07 d’ajuts al millor projecte de recerca/fi de carrera solidari.

• Aprovació de la convocatòria 2006-07 dels ajuts a alumnes en situació d’especial dificultat.

• Aprovació de la convocatòria 2006-07 les beques patrocinades.

Personal acadèmic
• Informació favorable del I Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

• Aprovació de les assignacions de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2006.

• Autorització de la modificació de la relació de llocs de treball del personal docent i investigador.

Personal d’administració i serveis
• Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS de la urv.

• Aprovació de la modificació de les fitxes del Catàleg de llocs de treball del PAS de la urv i l'activació de noves places.

• Aprovació de l'assignació de gratificacions extraordinàries al PAS de la urv.

• Aprovació de la relació de llocs de treball del PAS de la urv i la despesa que comporta. 

Col·laboració amb centres i departaments
• Aprovació de la convocatòria 2007 del Premi Consell Social a la Qualitat Docent, i designació dels Srs. Farriol, Tiñena i valero, i la Sra. 

Baixeras com a membres del jurat que l’ha de resoldre.

Foto 5- Acte de reconeixement de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariala a la Fundació reddis de reus
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• Acord de participar amb 8.000 € en l'edició de les conclusions de les jornades de qualitat docent 2006 de l’ICE.

• Acord de participar amb 3.000 € en les Jornades Interdisciplinàries de la Segona república, organitzades per la Facultat de Lletres, en el marc 
de l'any urv dedicat a la república.

• Convocatòria per al curs 2006-07 dels ajuts de col·laboració en actes de reconeixement dels centres de la urv a persones, institucions o 
empreses de l’entorn.

• Aprovació d'una transferència de 4.662 € a l’Escola universitària d’Infermeria per a les despeses del curs Formació de l’Infermer Tutor de les 
Pràctiques Clíniques, orientada a l’acompanyament de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge en el pràcticum hospitalari i comunitari, 
durant el curs acadèmic 2006-07.

Ensenyaments
• Aprovació dels programes oficials de postgrau presentats pel Consell de Govern per al curs acadèmic 2007-08. Aprovació dels programes 

oficials de postgrau presentats pel Consell de Govern per al curs acadèmic 2007-08.

Programes oficials de postgrau Titulacions (màster/doctorat)

Psiquiatria i Salut Mental
Psiquiatria Salut Mental. Genètica i Ambient

Doctorat

Biomedicina
Neurociències

Doctorat

Ciència i Tecnologia Química

Química Teòrica i Computacional 

Polímers i Biopolímers

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Psicologia

Avaluació i Mesura de la Conducta

Neurotoxicologia i Psicofarmacologia

Doctorat

Educació Formació de Professionals de la Formació

Intervenció Social

Migracions i Mediació Social

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 

Joventut i Societat

Doctorat

Economia i Empresa
Economia Pública

Direcció Estratègica de l’Empresa

Llengua, Literatura i Cultura

Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes
Ensenyament de Llengües Estrangeres 
(Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera)
Translation and Intercultural Studies

Doctorat

i proposar al Departament d’Educació i universitats la seva implantació.

• Aprovació del pla d’estudis del màster Tècniques Cromatogràfiques Avançades i la seva implantació a la urv.

• Acord de participació de la urv en els màsters interuniversitaris.
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Participació i constitució de la URV en altres empreses.
• Aprovació de la incorporació de la urv al Grup universitari Compostel·la.

• Aprovació de la participació de la urv en el Fòrum Permanent Euromed.

• Aprovació de la participació de la urv en la Fundació Bioregió. 

• Aprovació de la constitució i la participació de la urv en la fundació privada Centre Tecnològic de la Nutrició i la Salut.

• Aprovació de la participació de la urv en l'Institut Català de l'Energia.

• Aprovació de la participació de la urv en la constitució de l'empresa APFEEL, SL.

• Aprovació de la participació de la urv en l'Institut d'Estudis de Dones i Gènere.

• Aprovació de la subscripció per part de la urv de la participació prorrata en una ampliació de capital de Tecnoparc.

• Autorització de la constitució i participació de la urv en l’empresa M-BoT, Solutions, SL, mitjançant la subscripció del 10% del capital 
social.

• Autorització de la constitució i participació de la urv en l’empresa Aplicacions de la Catàlisi, mitjançant la subscripció del 10% del capital 
social.

• Aprovació del canvi de nom de la societat APFEEL SL, que passa a denominar-se EIDoLA, SL.

Relacions amb la societat
• Aprovació d’una col·laboració extraordinària d’11.088 € per coparticipar amb l’Escola de Postgrau i Doctorat en el projecte de pla d’acollida 

d’alumnes internacionals de postgrau de la urv.

• Aprovació de la convocatòria 2006-07 dels ajuts a les millor idees emprenedores.

• Aprovació de la convocatòria de beques patrocinades 

• Aprovació de la convocatòria dels ajuts a alumnes de la urv en situació d’especial dificultat. 

• Aprovació del projecte presentat per l’oficina del voluntariat de la urv i dotació amb 4.900 €.
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3.3 Estudis i projectes desenvolupats 

Durant l’exercici 2006 el Consell Social ha treballat en diferents línies d’actuació, concretades en projectes, cadascun dels qualsliderat per un 
membre del Consell.

PROJECTES DE L’EXERCICI 2006

Suport econòmic i tècnic a l’auditoria dels comptes anuals de la urv i de la Fundació urv

Premi Consell Social urv a la Qualitat Docent. Sisena convocatòria 

Participació econòmica i tècnica en la Càtedra urv-Empresa per al foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses

Ajuts a centres de la urv per a l’organització d’actes de reconeixement a col·laboradors  

Externalització informativa (participació Indicador universitario, participació a les jornades «Coneixer la urv», memòria i web del Consell, cintes de 
targetes d’identificació)

Ajuts a estudiants de la urv en situació d’especial dificultat

Ajut al Servei de Biblioteca i Documentació de la urv per catalogar donacions extraordinàries 

Ajut a la urv Solidària

Suport econòmic per crear la pàgina web «Guia d’atenció a estudiants amb discapacitat»

Convocatòria d’un ajut a un estudi, projecte o treball de final de carrera d’aplicacions solidàries

Convocatòria d’ajuts a les millors idees emprenedores

Edició del llibre Cinc Anys de Premis Consell Social a la Qualitat Docent

Convocatòria de beques copatrocinades pel Consell Social i Repsol YPF

Suport a l’edició del llibre de les conclusions de les Jornades d’Innovació Docent 

Participació en l’Any Cultural urv: Jornades Interdisciplinàries de la Segona república

Col·laboració econòmica per a la formació de la figura d’infermer-tutor de les pràctiques clíniques del procés d’aprenentatge en el pràcticum 
hospitalari i comunitari

Col·laboració en l’elaboració del pla d’acollida d’alumnes internacionals de postgrau de la urv≤

Premis Consell Social a la Qualitat Docent
Per sisena vegada s’ha convocat aquest premi, expressió de la voluntat del Consell Social per reconèixer i incentivar l’esforç que el professorat 
de la urv fa per millorar la qualitat docent mitjançant la innovació de la metodologia. 

Enguany, el premi, dotat amb 2.500 euros, va recaure en el curs DoW-ETSEQ: una experiència docent compartida entre la urv i l’empresa 
DoW, que s’havia presentat amb la modalitat de candidatura col·lectiva. La modalitat individual va quedar deserta. 

El mètode premiat, que va ser mereixedor de la distinció vicens vives que la Generalitat de Catalunya atorga als millors projectes de 
qualitat docent, consisteix en l’oferta als alumnes d’un curs desenvolupat per professors universitaris i tècnics de la indústria química alhora, 
amb l’aportació conjunta de mitjans i recursos. Aquest mètode fa vint anys que s’ofereix, permanentment adaptat als nous requeriments de la 
indústria i les possibilitats tecnològiques.

 http://www.urv.net/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html
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Ajuts a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat
El Consell Social va identificar, amb l’ajut de la directora de l’Escola de Pregrau, l’existència d’alguns alumnes de la urv als quals es denegava 
la beca del MECD per no acomplir els requisits d’expedient acadèmic, manca de requisits que estava causada per situacions familiars, socials o 
econòmiques greus que els impedien seguir adequadament el curs acadèmic.

Per pal·liar d’alguna manera aquesta situació, el Consell Social ha convocat per tercer any els ajuts a estudiants de la urv en situació 
d’especial dificultat. En la convocatòria d’enguany s’han atorgat beques a onze alumnes per un total de prop de 20.000 €.

 http://www.urv.net/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html

Participació en la Càtedra URV- Empresa, per al foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses
El mes de març es va signar el conveni entre les cambres de comerç de la demarcació de Tarragona, la CEPTA i la urv per a la creació de 
la càtedra urv-Empresa sobre el foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses, amb l’objectiu de promoure l’esperit emprenedor a les 
comarques meridionals de Catalunya en general i als estudiats de la urv en particular, fomentar la creació d’empreses des de la universitat, 
donar suport als emprenedors en la creació d’empreses i servir d’element catalitzador de les diferents entitats i organismes de l’entorn universitari 
amb competències en emprenedoria. Les activitats de la càtedra s’articulen al voltant de quatre àmbits principals: formació, recerca, transferència 
i divulgació.

El Consell Social de la urv ha participat amb 30.000 € en aquesta càtedra, i el seu president forma part de la comissió de seguiment de la 
càtedra, que s’ha reunit en dues ocasions. El secretari executiu ha participat en dos cursos de creació d’empreses d’aquesta càtedra, a Tortosa i 
a Tarragona.

 http://www.urv.net/catedres/catedra_emprenedoria/esponsors.html#consell

Ajuts a centres de la URV per a l’organització d’actes de reconeixement a col·laboradors
Aquests ajuts pretenen, mitjançant un cofinançament de 
fins al 80% i un límit de 2.000 € per centre, possibilitar 
l’organització d’actes per difondre a la societat i a la 
comunitat universitària el reconeixement dels centres 
a empreses, institucions o persones de l’entorn que 
s’han destacat per la seva col·laboració amb centres o 
departaments de la urv. Enguany s’han organitzat sengles 
actes a l’Escola universitària de Turisme i oci i a la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials. 

En el cas de l’Escola universitària de Turisme i oci, 
va ser l’Ajuntament de vila-seca la institució guardonada, 
per la seva decidida voluntat d’implantar aquests estudis i 
l’important suport logístic, material i d’infraestructures del 
municipi per acollir l’Escola (l’Ajuntament de vila-seca va 
cedir els dos primers cursos unes instal·lacions, i més tard 
va finançar la construcció de l’actual edifici de l’Escola), 
suport que s’ha estès al llarg de tots aquests anys.

En el cas de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, la guardonada va ser la Fundació Privada Foto 7- Acte de reconeixement de l’Escola universitària de Turisme i oci a l’Ajuntament de vila-seca
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reddis, aliada entusiasta en els objectius de la Facultat. El seu suport ha possibilitat importants projectes, d’entre els quals destaquen la càtedra 
Fundació reddis, en els anys inicials del centre, peça clau a l’hora de fomentar grups de recerca i marcar línies d’investigació per al futur 
desenvolupament, i les beques de recerca i de mobilitat, que fins ara han rebut 23 professors i 258 alumnes, per finançar part de les despeses 
generades durant unes estades quadrimestrals o anuals a l’estranger.

 http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/Ajuts%20reconeixement/reconeixement_2006-07.htm

Web «Guia d’atenció a estudiants amb discapacitat»

D’acord amb la nostra funció de garantir la igualtat d’oportunitats i lluitar contra qualsevol forma de discriminació als estudiants o futurs 
estudiants amb discapacitat, el Consell Social ha finançat una beca, amb un cost de 1.672 euros, per encomanar l’elaboració d’un web amb 
informació específica i accessible, que els faciliti seguir els estudis amb normalitat.

Aquest tipus d’informació no només és útil als alumnes amb discapacitat, sinó que també està pensada per orientar els qui s’hi relacionen.
Trobareu aquesta pàgina a l’adreça següent:

 http://www.urv.net/guia_discapacitats/index.html

Ajut a un estudi, projecte o treball de final de carrera d’aplicacions solidàries

Aquest ha estat el primer any que s’ha convocat aquest ajut, amb l’objectiu de promoure entre els estudiants l’esperit solidari que els mogui a 
contribuir, mitjançant les seves pròpies iniciatives, a la millora de la convivència i a la lluita contra la desigualtat social.

Està adreçat als alumnes que hagin presentat algun estudi, treball o projecte de fi de carrera susceptible de materialitzar-se en un projecte 
solidari. Les candidatures s’avaluen amb diferents criteris de solidaritat, repercussió social, nombre de beneficiaris i repercussió en el territori, 
entre altres. La dotació econòmica de l’ajut és d’un màxim de 12.000 €.

Amb aquest ajut, el Consell Social reconeix d’una banda la feina ja feta i, d’altra banda, vol motivar els alumnes a escollir aquest vessant 
solidari en els seus fututs treballs.

El guanyador d’aquest curs ha estat el projecte «Proyecto integrado de desarrollo del pueblo de Pojh (Índia)», del grup de l’ETSEQ format 
per Gemma Andreu, Emma Fernández, Jaime Palacín, Jordi redó, Alberto Cuéllar i Jorge Lorite. va quedar finalista el projecte «Planta mòbil 
potabilitzadora d’aigües residuals alimentada per energia fotovoltaica», presentat pels Javier Mesones, Jorge ripoll, Daniel Dalmau i Anton Miró, 
també de l’ETSEQ.

El projecte guanyador, realitzat amb la col·laboració d’un alumne natural d’aquella regió (Pojh, Índia), és una proposta de fase prèvia de 
preparació de les accions que hauran de portar a aquella població una millora de la qualitat de vida. Estudia la construcció d’un centre social 
que oferís, a més d’un lloc de reunió, serveis d’escola, biblioteca, infermeria i instal·lacions sanitàries. Aquest centre comptaria amb un sistema 
de bombeig d’aigua autoalimentat amb plaques solars, una planta de tractament de les aigües residuals i una petita planta de producció de 
biogàs per abastar les necessitats energètiques.

 http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/Ajut%20solidari/Cajut_solidari_2006-07.htm

Ajuts a les millors idees emprenedores

L’activitat docent és un camp especalment favorable per crear equips multidisciplinaris que puguin treballar a partir d’idees innovadores, algunes 
fruit de l’activitat de recerca, que posteriorment es transformin en productes o serveis. 



28

Memòria consel social urv 2006

El Consell Social vol donar suport 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 d’emprenedoria. Per això, enguany ha convocat, per primera vegada, un 
ajuts a les millors idees emprenedores, per incentivar i donar suport a la comercialització de treballs docents amb visió innovadora i fomentar 
la creació d’empreses per part dels estudiants.

La comissió d’avaluació ha concedit els següents ajuts:

•  «Joc educatiu per a adolescents per millorar l'educació nutricional en aquest col·lectiu», presentat per Josep ramon Fariol i Niubó i Pere 
Segarra i vallès, amb una quantia de 5.000 €.

• «Comercialització d'un sistema de localització DGPS-rasant», presentat per José Manuel Díaz i Navarro, amb una quantia de 4.500 €.

• «recuperació de recursos hídrics contaminats amb nitrats, mitjançant la tecnologia d'hidrogenació catalítica selectiva», presentat per Noèlia 
Barrabés i rabanal, amb una quantia de 4.500 €.

• «Desenvolupament d'un producte per crear un centre multidisciplinari dedicat a l'estudi i tractament del dolor crònic i la discapacitat», 
presentat per Anna Huguet i roselló i altres, amb una quantia de 5.000 €.

 http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/Ajuts%20emprenedors/Cajut_empreneduria2005-06.htm

Edició del llibre Cinc Anys de premis Consell Social a la Qualitat Docent
El 9 de juny es va presentar el llibre Cinc anys de premis Consell Social URV a la Qualitat Docent, editat a cura del Dr. Jordi Gavaldà, secretari 
executiu del Consell Social, i que recull els dotze projectes premiats des de la convocatòria de l’any 2001 fins a la dels 2005, en les diferents 
modalitats: individual, col·lectiva i de relació amb altres universitats.

 El llibre recull no solament la descripció dels mètodes premiats, sinó que l’autor o autors de cadascun analitza la seva evolució, les dificultats 
trobades a l’hora d’aplicar-lo i n’extreu unes conclusions. Aquesta anàlisi el converteix en un document de gran vàlua per al professorat, perquè 
posa al seu abast l’experiència d’altres professors i els assenyala nous camins de metodologia docents en diverses àrees de coneixement.

La relació de capítols és la següent: 

Capítol 1. L’enginyer químic global: Integració de coneixements cientificotècnics i habilitats personals, de ricard Garcia valls i Josep Font 
Capafons (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química)

Capítol 2: Aula virtual, de Mario Arias (Departament de Gestió d’Empreses)

Capítol 3: Models d’aprenentatge actiu a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, de Montse Giralt, Antoni castro i Maria rosa Nogués 
(Facultat de Medicina i Ciències de la Salut)

Capítol 4: Sistemes Informàtics II: Desenvolupament d’un projecte multidisciplinari en equip, de Miguel Ángel Garcia (Departament d’Enginyeria 
Informàtica i Matemàtiques)

Capítol 5. L’assignatura Dret i Presó: una experiència de Clinical Legal Education en l’ámbit penitenciari, de Joan Baucells Lladós, Maria 
Marquès i Banquè i Carolina Moran (Departament de Dret Públic) 

Capítol 6. Introducció a la Bioinformàtica: Curs interactiu sobre l’anàlisi de seqüències de DNA i proteïnes, de Teresa Segués i Piqué (Departament 
de Bioquímica i Biotecnologia)

Capítol 7. Innovacions tecnològiques aplicades per millorar la qualitat de tres assignatures de Bioquímica, d’Albert Bordons (Departament de 
Bioquímica i Biotecnologia)

Capítol 8. Suport virtual i d’autoaprenentatge en els laboratoris de Física en el nou ensenyament d’Enginyeria en Telecomunicacions, de Jaume 
Massons (Grup de Docència de la Física del Departament de Química Física i Inorgànica)
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Capítol 9. Centre de recursos virtual per a la docència de qualitat en educació física (CrEDEFIS), de Luis Marqués Molías (urv), Saturnino 
Gimeno urv) i oleguer Camerino (udL)

Capítol 10. Aprenentatge basat en problemes en computadors, de Montserrat García Famoso. (Departament d’Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques)

Capítol 11. Sistemes comptables informatitzats, de ricard Monclus i Araceli rodríguez (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)

Capítol 12. Máster Estudis Culturals Mediterranis, d’Enric olivé (Facultat de Lletres)

Foto 8- Presentació del llibre Cinc anys de premis Consell Social a la Qualitat Docent

El llibre inclou també una presentació del Dr. Lluís Arola, aleshores rector de la urv, el pròleg del president del Consell Social i una 
presentació del Sr. Francesc Michavila, director de la Càtedra unesco de Gestió de Política universitària de la universitat Politècnica de Madrid, 
a més d’un capítol 13, a càrrec del Dr. Jordi Gavalda, que analitza els aspectes més destacats de les metodologies presentades i enumera unes 
recomanacions de caràcer general.

A l’adreça següent trobareu un resum dels capitols del llibre, la visió global dels premis corresponent al capítol 13 i diversos recursos 
electrònics, com ara materials didàctics, demostracions d’assignatures, enllaços institucionals, imatges, vídeos i fins i tot jocs producte d’aquestes 
experiències docents innovadores. 

 

 http://www.sre.urv.cat/llibreset/
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Convocatòria de beques copatrocinades pel Consell Social i Repsol YPF
Tant per raons d’equitat com de rendibilitat social, és necessari que les persones més ben preparades i motivades puguin accedir a l’ensenyament 
superior, independentment de la seva situació econòmica i social. A vegades, el principal obstacle per accedir a l’ensenyament superior no és ja 
el cost econòmic dels estudis universitaris, sinó el cost d’oportunitat que suposa que un jove hagi de retardar la seva incorporació al món laboral 
per continuar els estudis. Moltes famílies no poden assumir aquest cost d’oportunitat, i opta perquè el jove deixi els estudis, independentment 
de la seva capacitat intel·lectual o vocació per a l’aprenentatge.

Per contribuir a aminorar aquests obstacles als nois i noies que, malgrat el seu extraordinari rendiment acadèmic i voluntat d’accedir a 
l’ensenyament superior, no poden fer-ho, el Consell Social ha convocat per primera vegada les beques patrocinades Consell Social-repsol YPF, 
que faciliten a les famílies amb dificultats especials l’accés i la permanència a la urv dels seus fills.

Cadascuna de les beques està dotada amb 5.000 € anuals, renovables (si s’acompleixen uns requisits determinats a la convocatòria ) cada 
curs, fins al màxim de cursos acadèmics que estableix l’itinerari recomanat de l’ensenyament cursat per l’alumne.

Aquest curs s’han concedit dues d’aquestes beques: una, per quatre cursos acadèmics, a un estudiant de Dret, i una altra, per tres anys, a un 
estudiant d’Administració i Direcció d’Empreses.

 http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/Beques%20patrocinades/Beques_patroc_2006-07.htm

Foto 9. Signatura del conveni de creació de les beques patrocinades
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3.4  Altres activitats

En la línia de col·laboració amb les activitats culturals de la urv, el Consell Social ha participat en les despeses derivades de l’Any Cultural urv, 
que enguany s’ha dedicat a la Segona república, i ha donat un ajut econòmic al Servei de Biblioteca i Documentació de la urv per fer front 
a la catalogació d’algunes donacions extraordinàries rebudes. També ha col·laborat en l’edició de les conclusions de les Jornades d’Innovació 
Docent, que ha organitzat l’ICE.

En l’àmbit solidari, a més de les activitats abans descrites, un any mes ha destinat l’1% del seu pressupost a la urv Solidària. 

una altra de les finalitats del Consell ha estat l’externalització del Consell, per donar a conèixer a la comunitat universitària en particular i a 
la societat en general l’existència d’aquest òrgan, poc conegut, i posar-los a l’abast les seves possibilitats. Amb aquest objectiu, ha participat en 
l’edició de premsa especialitzada, està treballant en una nova pàgina web del Consell i ha distribuït entre els centres i departaments de la urv 
unes cintes i targetes d’identificació amb el logo de la nostra universitat, que s’han entregat als participants i assistents en congressos, jornades i 
activitats de la urv. A més, el 21 de febrer va tenir lloc a Tortosa,, dins el marc de les jornades «Coneixer la urv» una presentació del Consell 
Social, a càrrec del Dr. Jordi Gavaldà, secretari executiu del Consell, i els senyors Wifredo Miró, Enric Carreres i Gerard Baiget, membres del 
Consell.

Foto 10- Jornada «Conèixer la urv» a Tortos
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En l’àmbit intern de la urv, ha participat en un dels tallers de la Iv Jornada sobre Innovació docent «La internacionalització de les universitats», 
organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació.

En representació del president, el Sr. Jordi Tiñena va participar el 28 de novembre en el programa El Centre, del Canal Català de Televisió.

El 13 de desembre va tenir lloc la constitució del Consell Assessor del Campus de les Terres de l’Ebre. Forma part d’aquest consell, en 
representació del Consell Social, el Sr. Enric Carreres.

També ha mantingut diversos contactes amb responsables del Palau de Congressos per preparar un conveni entre la gerència del Palau de 
Congressos i la urv per a l’organització d’actes de la urv.

El president s’ha reunit en diferents ocasions amb el president del Parlament de Catalunya, amb el conseller competent en matèria d’universitats, 
així com amb altres presidents de consells socials de les universitats públiques catalanes i espanyoles. 

Així mateix, el Consell Social ha participat en la Pànel d’Experts de la Fundació CYD per a l’enquesta que aquesta fundació elabora 
anualment, i en l’enquesta sobre l’adaptació dels òrgans i sistemes de govern de les institucions d’educació superior europees arran del procés 
de Bolonya, que la Comissió Europea va encarregar al Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), de la universitat de Twente (Països 
Baixos). 

3.5  Assistència i participació del Consell Social en altres òrgans
INtERNS

Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili
El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la universitat. L’Estatut de la urv estableix que formaran part del Consell de Govern de la urv 
tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària, escollits per aquest òrgan.

Les seves competències són aprovar la planificació estratègica de la universitat; redactar els informes preceptius sobre la creació, modificació 
i supressió de facultats i escoles; plantejar de suprimir o implantar ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials; aprovar la 
implantació de programes de doctorat i de títols propis de la universitat, tant de pregrau com de postgrau, i proposar al Consell Social el 
pressupost anual de la universitat.

Els representants del Consell Social en el Consell de Govern durant aquest any han estat el Sr. Àngel Cunillera, la Sra. roser recasens i el 
Sr. Jordi Tiñena.

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica (comissió delegada)
La funció d’aquesta Comissió és assumir les competències que li ha delegat el Consell de Govern en l’estructura de la docència, la programació 
d’ensenyaments de grau i de postgrau, l’elaboració de les memòries de necessitats de nous ensenyaments, els alumnes d’entrada als ensenyaments, 
el Contracte programa amb la Generalitat, els contractes programa interns, l’avaluació dels centres i departaments, i el règim de permanències. 
El Sr. Jordi Tiñena ha estat el representant del Consell Social en aquesta Comissió.

Comissió de Recursos Econòmics i Materials (comissió delegada)
Aquesta comissió delegada del Consell de Govern té com a principals funcions la gestió dels equipaments i les adjudicacions, les TIC, el 
manteniment i la rAM, així com l’execució del pressupost. El Sr. Àngel Cunillera ha representat el Consell Social en les reunions d’aquesta 
Comissió.
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Comissió de Docència (comissió delegada)
Són competències d’aquesta comissió el desplegament del Pla Estratègic de Docència, la convergència europea en docència, els plans d’estudis, 
el PoA, la regulació de la docència de pregrau, el Campus virtual i la formació no presencial, l’avaluació i l’acreditació de la docència, la 
qualitat docent, el currículum nuclear i els crèdits lliures. La Sra. roser recasens és la representant del Consell Social en aquesta Comissió.

Consell per a la Qualitat (comissió estatutària)
És l’òrgan consultiu i assessor per desenvolupar les estratègies i els sistemes de qualitat. Li competeix assessorar el Consell de Govern en la 
definició d’estratègies i polítiques de qualitat, facilitar la interacció de la universitat amb els observadors de qualitat, informar el Claustre, el 
Consell Social i el Consell de Govern sobre la memòria anual de qualitat de la universitat, recomanar al Consell de Govern una proposta anual 
d’accions prioritàries per millorar la qualitat, difondre a la societat els resultats en l’àmbit de la qualitat i aquelles altres que li pugui encomanar 
el Consell de Govern.

Són representants del Consell Social en el Consell per a la Qualitat el Sr. Enric Carreres, el Sr. Àngel Cunillera i el Sr. Anton valero.

Comissió per a la Qualitat Institucional (comissió claustral)
La seves funcions són analitzar i valorar les informacions sobre qualitat 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 i aquelles altres que li pugui encomanar el Claustre universitari. És membre representant d’aquesta 
comissió la Sra. Sara Pérez.

Mesa de contractació 
Competeix a la mesa de contractació l’assessorament en l’adjudicació de contractes per concurs públic (subministrament, consultories i assistències, 
serveis, obres i gestió de serveis públics). El Dr. Jordi Gavaldà ha representat el Consell Social en la mesa de contractació de la urv.

Comissió URV Solidària
Competeix a la Comissió promoure internament i externa les activitats de solidaritat i cooperació de la urv, garantir la coherència de les 
accions realitzades, recaptar els recursos econòmics necessaris per dur a terme les activitats i decidir-ne l’assignació, i promoure convenis de 
col·laboració amb altres institucions.

El representant del Consell a la Comissió urv Solidària ha estat el Sr. Enric Carreres, el qual ha assistit a les reunions d’aquesta comissió, ha 
mantingut una activa col·laboració amb la Comissió i ha estat clau a l’hora de planificar els projectes solidaris del Consell Social.

 http://www.urv.net/a_mes_estudiar/urv_solidaria/index.html

Fundació URV
La Fundació urv és l’entitat creada per la universitat rovira i virgili per promoure la relació entre la societat i la urv, amb la finalitat d’identificar 
i satisfer necessitats de l’entorn social, econòmic, cultural i universitari mitjançant la gestió de projectes, la transferència de coneixements, la 
formació permanent i la innovació.

Formen part del Patronat de la Fundació urv el Sr. Cunillera, el Sr. Aregio, la Sra. recasens, el Sr. valero i la Sra. Pérez. El Patronat s’ha reunit 
dos cops, amb l’assistència de representants del Consell Social. 

 http://www.fundacio.urv.es/
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ExtERNS

Consell Interuniversitari de Catalunya
El Consell Interuniversitari de Catalunya és l’òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern 
de la Generalitat en matèria d’universitats. Integra representants de totes les universitats públiques catalanes i de les privades reconegudes pel 
Parlament de Catalunya.

El seu objectiu principal és facilitar la coordinació entre la comunitat universitària i l’Administració educativa. També és responsable de 
gestionar determinades polítiques, com les que li encomana la Llei d’universitats de Catalunya o bé les que li siguin encomanades per les 
universitats o pel DurSI.

El Consell Interuniversitari de Catalunya s’estructura en òrgans unipersonals i en òrgans col·legiats. Els òrgans col·legiats són la Conferència 
General i la Junta, i el Consell actua segons els seus acords i propostes. El president del Consell Social és membre de la Junta i també de la 
Conferència General.

Al llarg de l’any ha participat en les reunions del Consell Interuniversitari dels dies 9 de febrer i 16 de maig.

 http://www10.gencat.net/dursi/ca/de/cic.htm

foto 11- Consell assesor del campus de les Terres de l’Ebre, a Tortosa
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Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari a Catalunya (AQU)
L’Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de Catalunya assumeix l’avaluació de la qualitat, la certificació dels processos i l’acreditació 
de l’aprenentatge dels ensenyaments del sistema universitari de Catalunya, els quals han d’orientar la seva adequació a les demandes socials, als 
requisits de qualitat de formació universitària i a la millora contínua dels seus processos, en el marc de l’espai europeu d’educació superior.

L’òrgan superior de govern de l’Agència és el Consell de Direcció, del qual formen part els presidents dels consells socials de les universitats 
públiques, entre altres. El president del Consell ha assistit a les reunions dels dies 23 de març i 7 de setembre. 

El 14 de novembre, l’AQu va organitzar un taller sobre l’acreditació de màsters, que va tenir lloc a l’Escola universitària de Turisme i oci 
i que va presidir el Sr. Àngel Cunillera

Jornades de presidents i secretaris de consells socials de les universitats públiques espanyoles
Aquestes jornades tenen lloc dues vegades cada any, i es constitueixen com el lloc de trobada de presidents i secretaris per tractar i reflexionar 
sobre temes comuns a tots els consells socials, tant en l’àmbit de l’estructura universitària com de funcionament intern dels consells.

Enguany el secretari executiu ha assistit a la reunió que va a tenir lloc a Huelva el mes de novembre, on va presentar als presidents de consell 
social, reunits en Ple, el llibre La Rendición de Cuentas de las Universidades a la Sociedad, que analitza les funcions dels consells espanyols i 
proposa noves funcions no normatives. 

En l’àmbit intern de l’Assemblea de presidents i secretaris de consells socials, un dels punts més destacats tractats a les jornades és el de la 
constitució d’una xarxa europea de consells socials. 

Foto 12- reunió dels presidents i secretaris de la universitat Pública de Navarra i de la urv a Tarragona
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4. Memòria Econòmica
4.1 Liquidació del Pressupost 2005 del Consell Social

El Ple del Consell Social, en la reunió de 17 de maig, va aprovar la liquidació del pressupost 2004. 

 INGRESSOS 
 romanent 2004  685.513,20    
 Subvenció Generalitat  450.000,00    
 tOtAL INGRESSOS  1.135.513,20    

 DESPESES 
  Capítol 1 : retribucions   100.142,46        
 Capítol 2: Compra de béns corrents i serveis   210.920,56        
 Capítol 4: Beques   31.565,92        
 Capítol 6: Immobilitzat   15.930,11        
 tOtAL DESPESES   358.559,05        

Desglossament per conceptes  Funcionament  Projectes  Despesa total 

Capítol I  Retribucions   100.142,46         -      100.142,46        

Capítol II  Compra de béns i serveis corrents   93.105,99         117.814,57          210.920,56        
 Conservació i reparació (manteniment)   97,44         -      97,44        
 Material d’oficina   2.989,94         12.000,00             14.989,94        
 Subministraments   594,11          19,94             614,05        
 Comunicacions (telèfon, missatgeria)   1.637,35         -      1.637,35        
 Assegurances   3.726,91         -      3.726,91        
 Protocol i altres despeses   5.051,56          1.627,40          6.678,96        
 Estudis i treballs professionals   640,88          98.598,24          99.239,12       
 Indemnitzacions per raó de servei   72.723,50          3.039,71          75.763,21        
 Publicacions   5.644,30          2.529,28          8.173,58        

Capítol IV  transferències corrents (beques i ajuts, participació en altres entitats)  776,00      30.789,92         31.565,92    

Capítol VI  Immobilitat   15.930,11         -     15.930,11    
 Mobiliari   3.388,51         -     3.388,51    
 Equips informàtics   12.541,60         -     12.541,60    

 tOtAL DESPESA  209.954,56     148.604,49     358.559,05    
59% 41%
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Detall dels projectes   Import 

001  Auditoria urv i Fundació urv   37.960,97        
002  Premi Qualitat Docent i Jornada d’innovació docent   8.478,46        
004  Formació del personal del Consell Social   1.301,81        
007  Secundària - Estudiants prescriptors 22.768,00    
011  Inserció laboral AQu   16.500,00        
012  Externalització informativa   2.529,28        
015  Ajuts a alumnes en dificultat especial   15.039,92        
020  Ajuts a les víctimes del tsunami 1.500,00    
022  observatori d›inserció laboral 12.000,00    
023  Comunicació intercentres - transport 6.585,69    
026  Assessoria Spin-off 5.940,36    
028  viabilitat parcs científics i tecnològics 18.000,00    

 tOtAL PROJECtES   148.604,49        

Notes explicatives a la liquidació del pressupost 2005.

INGRESSOS

Els ingressos de l’exercici estan formats per la subvenció que atorga la Generalitat de Catalunya al Consell Social més el romanent acumulat 
d’exercicis anteriors. Per a l’exercici 2005 la subvenció atorgada per la Generalitat s’ha incrementat fins a 450.000 €. 

DESPESES

Capítol I: Despeses de personal
recull les retribucions satisfetes al personal de la Secretaria del Consell Social i les cotitzacions socials obligatòries.

Capítol II: Compra de béns corrents i serveis
recursos destinats a satisfer les despeses corrents de béns i serveis necessaris per exercir les activitats del Consell. El detall és el següent:

— Conservació i reparació: despeses per reparacions, manteniment i conservació d’aparells, mobiliari, equips informàtics, etc. 

— Material d’oficina: despeses de material d’oficina, premsa, fotocòpies, material informàtic de consum etc. necessaris per al funcionament 
normal del Consell, transferència pel projecte de creació d’un observatori d’inserció laboral a la urv

— Subministraments: petites despeses en materials no inventariables 

— Comunicacions: despesa de telèfon, fax, missatgeria, etc.

— Assegurances: prima anual de la pòlissa d’assegurança dels membres del Consell

— Protocol i altres despeses: despeses de representació, anuncis en premsa, edició de fullets, etc. Inclou la transferència de l’1% del pressupost 
a la urv Solidària més l’ajut solidari a les víctimes del tsunami.

— Estudis i treballs professionals: honoraris d’empreses i professionals independents que hagin prestat serveis per al Consell Social o per als seus 
projectes, import dels premis atorgats pel Consell i despeses de matrícula a seminaris i cursos.

— Indemnització per raó de servei: dietes i despeses de locomoció ocasionades per viatges dels membres i personal del Consell i indemnitzacions 
de la presidència i d’assistència a actes i reunions.

— Publicacions: de la Memòria d’activitats del Consell i participació en altres publicacions com el suplement universitari del Indicador 
Económico.
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Capítol IV: Transferències corrents 
Beques i ajuts atorgats pel Consell Social i transferències a altres organismes en què participa el Consell Social.

Capítol VI: Compra de béns corrents i serveis 
recursos destinats a crear o adquirir béns de capital i inventariables. Les inversions més importants d’aquest exercici han estat: el canvi de taula 
de la sala de reunions del Consell i la instal·lació de la pantalla de plasma; també s’han canviat els ordinadors de la Secretaria del Consell i s’han 
adquirit pantalles planes.

4. 2 Pressupost 2006 del Consell Social

El pressupost 2006 del Consell Social va ser aprovat pel Ple del Consell el 22 de desembre de 2005, per un import de 466.200 €, i el 26 d’octubre 
de 2006 el va modificar pel incorporar-hi el romanent i actualitzar l’import finalment atorgat.

PRESSUPOSt DE DESPESES
Pressupost  

inicial  
2006

Modificaciót
Pressupost  

definitiu
2006

%

CAPÍtOL I

Despeses de personal 109.234,00  -     109.234,00      8,78%

CAPÍtOL II

Compra de béns corrents i de serveis 288.648,85 681.048,13 969.696,98 77,97%

Arrendaments   400,00        1.037,68        1.437,68      0,12%

Conservació i reparació   203,00        116,15        319,15      0,03%

Material d’oficina   5.959,00        39.117,76        45.076,76      3,62%

Subministraments   2.100,00        1.486,95        3.586,95      0,29%

Comunicacions   3.703,00        20.316,63        24.019,63      1,93%

Transports i trasllats   1.300,00        20.879,84        22.179,84      1,78%

Primes d’assegurances   2.500,00        3.289,41        5.789,41      0,47%

Despeses diverses   21.700,00        188.714,29        210.414,29      16,92%

Treballs realitzats per altres empreses   125.315,85        224.918,76        350.234,61      28,16%

Indemnitzacions per prestació de serveis   114.000,00        167.070,02        281.070,02      22,60%

Despeses d’edició i distribució   11.468,00        14.100,64        25.568,64      2,06%

CAPÍtOL IV

transferències corrents (beques i ajuts, participació en altres entitats)   66.617,15        64.752,64        131.369,79      10,56%

CAPÍtOL VI

Inversions immobilitzat   1.700,00        31.603,40       33.303,40      2,68%

tOtAL   466.200,00        777.404,17       1.243.604,17      100%
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El quadre següent reflecteix l’evolució del pressupost del Consell Social en els últims cinc anys. Aquests pressupostos únicament es refereixen 
a la distribució dels imports rebuts per subvenció de la Generalitat de Catalunya i no tenen en compte, en cap cas, les modificacions que s’han 
pogut produir per la incorporació de romanent.

CAPÍtOL 1 CAPÍtOL 2 CAPÍtOL 4 CAPÍtOL 6
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PRESSUPOSt 2006

Modificació per incorporació de romanent
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PRESSUPOSt DE DESPESES 
(sense romanents)

2002 2003 2004 2005 2006
% Variació 
2005-2006

CAPÍtOL I

Despeses de personal  100.036,89     107.412,00        94.383,87        98.831,46        109.234,00      10,53%

CAPÍtOL II

Compra de béns corrents i de serveis 301.610,16  301.711,54    326.522,08     274.966,54        288.648,85      4,98%

Arrendaments  -       400,00         400,00          400,00        400,00      0,00%

Conservació i reparació   420,20        4,00        4,00       4,00        203,00      4975,00%

Material d’oficina   6.955,93        3.833,00       2.876,77        5.022,54        5.959,00      18,65%

Subministraments   606,01        755,00     600,00        800,00        2.100,00      162,50%

Comunicacions   8.906,58        5.919,00        4.703,00        4.703,00        3.703,00      -21,26%

Transports i trasllats   9.155,31        5.581,00          4.001,00        3.101,00        1.300,00      -58,08%

Primes d’assegurances  2.882,33     3.060,00        3.200,00        3.360,00        2.500,00      -25,60%

Despeses diverses  82.840,57        83.878,00        96.343,16        27.700,00        21.700,00      -21,66%

Treballs realitzats per altres empreses   97.843,77        118.651,07        120.294,15        102.901,00        125.315,85      21,78%

Indemnitzacions per prestació de serveis   78.496,93        70.450,47        84.900,00        117.175,00        114.000,00      -2,71%

Despeses d’edició i distribució   13.502,53          9.180,00          9.200,00        9.800,00        11.468,00      17,02%

PRESSUPOSt DE DESPESES 
(sense romanents)

2002 2003 2004 2005 2006
% Variació 
2005-2006

CAPÍtOL IV

transferències corrents  (beques i ajuts, participació 
en altres entitats)

 1.800,51        13.265,10        19.502,00        74.501,00        66.617,15      -10,58%

CAPÍtOL VI

Inversions immobilitzat  17.260,91        6.734,00        301,00        1.701,00        1.700,00      -0,06%

tOtAL   420.708,47       429.122,64        440.708,95        450.000,00        466.200,00      3,60%

PRESSUPOSt D’INGRESSOS 2002 2003 2004 2005 2006

CAPÍtOL IV

transferències corrents (Generalitat)   420.708,47        429.122,64        440.708,95        450.000,00        466.200,00      

tOtAL   420.708,47        429.122,64        440.708,95        450.000,00        466.200,00      

Variació 133,33% 2,00% 2,70% 2,11% 3,60%
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Evolució del Pressupost de Despeses

2002 2003 2004 2005 2006

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Eu
ro

s

Capítol I Capítol II Capítol Iv Capítol vI ToTAL

500.000



Memòria econòmica

45

Evolució del Pressupost de Despeses

Anys

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Eu
ro

s

1995

500.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



46

Memòria consel social urv 2006

Per a l’exercici 2006 s’han pressupostat una sèrie de projectes a desenvolupar pel Consell Social, alguns són nous, altres són continuació de 
projectes iniciats en exercicis anteriors. reflectim a continuació l’evolució d’aquests projectes:

Pressupost 
2002

Pressupost 
2003

Pressupost 
2004

Pressupost 
2005

Pressupost 
2006

Variació  
2004-05

 2002-001-Auditoria    18.631,39        37.100,00        38.100,00       39.200,00     40.611,20      3,60%

 2002-002-Premi Qualitat   3.005,06        15.530,12        23.500,00       15.500,00     15.500,00      0,00%

 2002-003-Campus Terres Ebre   11.010,11        12.020,25        24.000,00       12.000,00     3.000,00      -75,00%

 2002-004-Formació   7.212,15        8.000,00        8.000,00       8.000,00    8.000,00   0,00%

 2004-005-Comptabilitat analítica   5.000,00        15.000,00        30.000,00       35.000,00    35.000,00   0,00%

 2005-006-Càtedra Emprenedoria   6.010,12        18.030,40       -    100.000,00     30.000,00      -70,00%

«2002-007 Secundària-  «tu mateix»   13.522,77        13.522,77       26.000,00    22.768,00     23.587,65      3,60%

 2003-008 reconeixement empreses   6.950,00       10.000,00    12.000,00     25.000,00      108,33%

 2005-009 Empreses capital risc   30.500,00       30.000,00    100.000,00     100.000,00      0,00%

 2003-010 Amics urv  15.000,00       15.000,00    12.000,00    15.000,00   25,00%

 2003-011 Inserció laboral  6.000,00       6.000,00    16.500,00       -100,00%

 2003-012 Externalització informativa   14.000,00       14.000,00    13.000,00     31.468,00      142,06%

 2003-013 Fundación Independiente  -    -    -    -   

 2003-014 Intercanvi estudiants  -    -    3.000,00    -   -100,00%

 2003-015 Ajuts estudiants   35.730,30       35.730,30    47.193,05     50.153,13      6,27%

 2003-016 Servei de Biblioteca i Doc   12.000,00       12.000,00    18.000,00     24.000,00      33,33%

 2003-017 Premi Processos 7.000,00    7.000,00    12.000,00    -   -100,00%

 2003-018 Premi final de carrera 26.000,00    26.000,00    12.000,00    -   -100,00%

 2004-019 Competicions internacionals 6.000,00    6.000,00    3.000,00    -   -100,00%

 2005-020 Subvenció solidària  1.500,00    4.666,50      211,10%

 2005-021 Accessibilitat minusvàlids  1.561,14     1.672,32      7,12%

 2005-022 observatori ocupació univ.  12.000,00    12.432,00      3,60%

 2005-023 Comunicació intercentres  10.000,00     12.000,00      20,00%

 2005-024 Ajut solidari  12.000,00     12.000,00      0,00%

 2005-025 Ajuts Emprenedoria  20.000,00    20.000,00   0,00%

 2005-026 Assessoria Spin off 26.784,00   

 2005-029 v Anys de Premis CS 20.000,00   

 2006-030 Beques Patrocinades 5.000,00   

 2006-031 Conclusions Jornades Qualitat 8.000,00   

 2006-032 Any Cultural urv 3.000,00   

 2006-033 Tutors de l'Escola infermeria 4.662,00   

 2006-034 Pla Acollida Alumnes Internacionals de Postgrau 11.088,00   

 tOtALS   64.391,60        225.206,62       311.330,30    538.222,19    542.624,80      0,82%
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4.3 Liquidació del Pressupost 2005 de la URV

El Ple del Consell Social, en la reunió de 20 d’abril de 2006, va aprovar la Memòria econòmica auditada de l’exercici 2005 de la universitat. 
Aquesta Memòria conté tres parts diferenciades:

Comptabilitat pressupostària, que inclou:
— una memòria amb una petita introducció sobre l’organització de la universitat, les bases de presentació dels comptes anuals i els criteris 

comptables aplicats, explicacions, comentaris i consideracions sobre la liquidació del pressupost, els comptes extrapressupostaris, els 
pressupostos tancats, el saldo pressupostari i el romanent de tresoreria

— els comptes anuals pressupostaris: amb la liquidació del pressupost 2005 i el seu detall per concepte d’ingrés o de despesa, estat de 
compromisos de despesa adquirits a càrrec d’exercicis futurs, estat de pressupostos tancats, estat de tresoreria, compte general d’endeutament, 
comptes extrapressupostaris, estat de romanent de tresoreria i resultat de l’exercici.

Comptabilitat patrimonial, que inclou:
— una memòria on es presenten les explicacions necessàries sobre els criteris comptables aplicats durant l’exercici i sobre les principals 

partides del balanç de situació i del compte de resultat economicopatrimonial

— els comptes anuals patrimonials, que comprenen: el balanç de situació, el compte de resultat economicopatrimonial, l’estat d’origen i 
aplicació de fons i la variació de capital circulant

Annexos: ingressos, despeses, ràtios pressupostàries, comptabilitat patrimonial, immobilitzat, projectes europeus 
Fundació urv

Aquesta Memòria econòmica ha estat sotmesa a auditoria de comptes anuals, la qual es va encarregar a la societat d’auditoria 
PricewaterhouseCoopers Auditores, SL seguint el procediment de contractació administrativa regulat en el text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques (reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre).

INGRESSOS

CONCEPtE
Previsió 

inicial
Modificació 

+/-
Previsió 

definitiva
Drets 

liquidats
Recaptació 

líquida
Pendent 

cobrament
Estat 

d’execució

Taxes i altres ingressos 10.710.426,04  1.784.306,63  12.494.732,67  12.721.032,61  10.397.734,59  2.323.298,02  226.299,94  

Transferències corrents 52.440.741,60  2.160.749,95  54.601.491,55  54.428.233,66  49.531.719,36  4.896.514,30  -173.257,89 

Ingressos patrimonials 169.090,95  67.249,91  236.340,86  412.881,74  394.755,85  18.125,89  176.540,88  

Alienació d’inversions 
reals

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Transferències de capital 5.359.650,41  9.695.579,69  15.055.230,10  12.808.490,99  5.161.717,72  7.646.773,27  -2.246.739,11  

valoració d’actius 
financers

4.950.754,62  15.918.004,41  20.868.759,03  2.329.569,40  2.273.782,53  55.786,87  -18.539.189,63  

Passius financers 0,00 1.812.691,55  1.812.691,55  1.812.691,55  0,00 1.812.691,55  0,00 

tOtAL INGRESSOS 73.630.663,62  31.438.582,14  105.069.245,76  84.512.899,95  67.759.710,05  16.753.189,90  -20.556.345,81  
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DESPESES

CONCEPtE Previsió inicial Modificació  +/-
Previsió 

definitiva
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Estat 
d’execució

Despeses de personal 44.770.213,02  350.554,86  45.120.767,88  41.593.453,57  41.148.595,49  444.858,08  -3.527.314,31  

Compra de béns i serveis 14.583.896,00  9.167.620,33  23.751.516,33  12.914.232,92  10.241.863,50  2.672.369,42  -10.837.283,41  

Interessos 28.686,91  2.574,88  31.261,79  22.360,35  22.360,35  0,00 -8.901,44  

Transferències corrents 2.256.333,80  2.855.079,11  5.111.412,91  3.549.973,17  3.423.593,13  126.380,04  -1.561.439,74  

Inversions reals 9.546.532,89  18.932.852,96  28.479.385,85  13.987.370,43  10.503.448,71  3.483.921,72  -14.492.015,42  

Transferències de capital 0,00 89.300,00  89.300,00  89.300,00  30.000,00  59.300,00  0,00 

variació d’actius financers 245.001,00  40.600,00  285.601,00 145.169,40 145.169,40  0,00 -140.431,60  

Passius financers 2.200.000,00  0,00  2.200.000,00  2.200.000,00  2.200.000,00  0,00 0,00 

tOtAL DESPESES 73.630.663,62 31.438.582,14  105.069.245,76  74.501.859,84  67.715.030,58  6.786.829,26  -30.567.385,92

Dèficit / Superàvit 0,00 0,00 0,00 10.011.040,11  44.679,47  9.966.360,64  10.011.040,11  

CONCILIACIÓ DEL RESULtAt PRESSUPOStARI - RESULtAt ECONOMICOPAtRIMONIAL

Resultat econòmicopatrimonial 3.734.802,92   

Amortitzacions i provisions 8.939.954,31  

Periodificació i altres ajustos comptables 643.041,18  

Inversió de l’exercici -9.445.589,03  

Subvencions de capital 6.276.868,33  

variació neta de passius fiancers -402.908,45  

resultat de pressupostos tancats 264.870,85  

Saldo pressupostari 10.011.040,11  

romanents nets incorporats exercici 2004 20.704.505,10  

romanent incorporable a l’exercici 2005 30.367.439,53  

 Resultat de l’exercici 348.105,68  
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BALANÇ

ACtIU Exercici 2005 Exercici 2004 PASSIU Exercici 2005 Exercici 2004

A) IMMOBILItZAt 111.976.032,53  108.760.068,62  A) FONS PROPIS 35.140.095,50  29.685.705,74  

II. Immobilitzacions immaterials 662.726,26  605.530,28  I. Patrimoni 24.550.825,35  22.831.238,51  

III. Immobilitzacions materials 111.125.468,17  107.982.300,24  III. resultats exercicis anteriors 6.854.467,23  5.955.041,29  

Iv resultats de l’exercici 3.734.802,92  899.425,94  
v. Inversions financeres 
permanents 187.838,10  172.238,10  

B) DESPESES A DIStRIBUIR 
EN DIVERSOS ExERCICIS

20.915,23  48.802,19  
B) INGRESSOS A DIStRIBUIR 
EN DIVERSOS ExERCICIS

84.732.751,67  83.314.345,13  

C) ACtIU CIRCULANt 38.412.152,30  29.216.517,20  
C) PROVISIONS PER A 
RISCOS I DESPESES 2.000.550,43  1.313.397,06  

II Deutors 19.761.354,92  12.470.876,98  

Iv Tresoreria 18.650.797,38  16.745.640,22  
D) CREDItORS A LLARG 
tERMINI 0,00 0,00  

E) CREDItORS A CURt 
tERMINI 28.535.702,46  23.711.940,08  

III. Creditors 10.496.415,25  12.278.422,09  
Iv. Ajustaments per 
periodificació 18.039.287,21  11.433.517,99  

tOtAL GENERAL ACtIU 
(A+B+C)

150.409.100,06  138.025.388,01  
tOtAL GENERAL PASSIU 
(A+B+C+D+E)

150.409.100,06  138.025.388,01  

COMPtE DE RESULtAtS ECONOMICOPAtRIMONIALS

DEURE Exercici 2005 Exercici 2004 HAVER Exercici 2004 Exercici 2003

A) DESPESES 72.683.736,50  65.824.081,45  B) INGRESSOS 76.418.539,42  66.723.507,39  

1. vendes i prestacions  
de serveis

335.668,60  310.237,62  

3. Despeses de gestió ordinària, 
de funcionament de serveis i de 
prestacions socials

67.903.138,87  61.663.995,94  3. Ingressos de gestió ordinària 10.736.043,91  10.228.304,52  

4. Altres intressos en gestió 
ordinària

1.504.008,36  1.066.688,32  

4. Transferències corrents 4.032.352,93  3.572.353,23  5. Transferències i subvencions 59.251.502,35  51.531.431,62  

5. Pèrdues i despeses 
extraordinàries 748.244,70  587.732,28  

6. Beneficis i ingressos 
extraordinaris 4.591.316,20  3.586.845,31  

EStALVI 3.734.802,92  899.425,94
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VALORACIÓ DE L’INVENtARI PAtRIMONIAL

DENOMINACIÓ
Valor a 

31/12/04
Valor a 

31/12/05

Amortització 
acumulada a 

31/12/05

Valor Net 
Comptable a 

31/12/05

IMMOBILItZAt IMMAtERIAL 1.296.133,88 1.638.982,67  976.256,41  662.726,26  

Propietat industrial 17.627,01 17.627,01  16.807,14 819,87  

Aplicacions informàtiques 1.278.506,87 1.621.355,66  959.449,27  661.906,39  

IMMOBILItZAt MAtERIAL 148.151.125,60 159.939.584,27  48.814.116,10  111.125.468,17 

Terrenys i béns naturals 14.785.531,22 14.978.922,65  0,00 14.978.922,65  

Construccions 54.271.010,72 71.149.525,68  8.316.473,02  62.833.052,66  

Construccions en curs 14.001.378,81 1.782.261,35  0,00 1.782.261,35  

Instal·lacions tècniques 17.267.911,13 24.252.698,83  9.056.184,51  15.196.514,32 

Instal·lacions tècniques en curs 5.962.670,61 781.143,00  0,00 781.143,00  

Maquinària 7.956.471,47 8.727.631,07  5.505.078,52  3.222.552,55  

utillatge 356.183,79 398.058,36  273.524,33  124.534,03  

Mobiliari 9.030.394,14 9.835.270,21  4.393.006,66  5.442.263,55  

Equips processament d’informació 6.210.280,98 7.089.038,40  5.220.422,71  1.868.615,69  

Elements de transport 9.447,91 9.447,91  9.447,91  0,00 

Fons bibliogràfics 6.492.856,54 7.766.200,39  7.766.200,38  0,01 

Infraestructura científica 11.372.316,49 12.734.714,63  8.005.217,91  4.729.496,72 

Altres immobilitzat material 434.671,79 434.671,79  268.560,15  166.111,64  

IMMOBILItZAt FINANCER 172.238,10 187.838,10  0,00 187.838,10  

 tOtALS 149.619.497,58 161.766.405,04  49.790.372,51  111.976.032,53 
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4.4 Pressupost 2006 de la URV 1[1]

El Ple del Consell, el 22 de desembre de 2005 va acordar «aprovar el Pressupost 2006 de la urv i documentació que s’hi annexa, condicionat 
a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol I». La documentació que la universitat 
adjunta al pressupost anual comprèn:

— Prioritats fixades pel Consell de Direcció per elaborar el pressupost

— resum per capítols

— Pressupost d’ingressos i despeses per naturalesa

— Notes explicatives dels conceptes pressupostaris

— Despeses per programes i finançament

— Bases d’execució del pressupost

— Annex de personal

— Annex pressupost de centres, departaments i Campus Terres de l’Ebre

— Annex pressupost de màsters i pregraus no homologats

— Annex pressupost de guies docents

— Annex pressupost de Biblioteca

— Annex distribució d’ajuts als sindicats

— Tarifes dels serveis

1 Dades extretes del pressupost 2005 i 2006 de la universitat, aprovat pel Consell Social.
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PRESSUPOSt D’INGRESSOS

Pressupost d’ingressos 2005 % 2006  %  Variació 

CAPItOL III 

taxes i altres ingressos 10.710.426,04 14,55% 11.384.492,67  13,63% 6,29%

Taxes i altres ingressos 388.890,29 0,53% 432.620,09  0,52% 11,24%

Preus públics 9.330.664,11 12,67% 10.083.858,89  12,07% 8,07%

Prestació de serveis 754.964,10 1,03% 502.544,68  0,60% -33,43%

Altres ingressos 235.907,54 0,32% 365.469,01  0,44% 54,92%

CAPItOL IV 

transferències corrents 52.440.741,60 71,22% 60.927.401,87  72,92% 16,18%

Transferències de l’Estat 803.422,09 1,09% 1.814.362,77  2,17% 125,83%

Transferències de la Comunitat Autònoma 51.294.186,61 69,66% 58.656.989,12  70,20% 14,35%

Transferències d’altres administracions públiques 138.402,00 0,19% 173.805,03  0,21% 25,58%

Subvencions d’entitats privades 150.252,93 0,20% 266.253,21  0,32% 77,20%

Subvencions de famílies i institucions no lucratives 54.477,97 0,07% 15.991,74 0,02% -70,65%

CAPItOL V 

Ingressos patrimonials 169.090,95 0,23% 182.573,54  0,22% 7,97%

Interessos 127.463,35 0,17% 140.000,00  0,17% 9,84%

rendes de béns immobles 0,00 0,00% 3.000,00  0,00%

Concessions 41.627,60 0,06% 39.573,54  0,05% -4,93%

CAPItOL VII 

transferències de capital 5.359.650,41 7,28% 6.424.046,72  7,69% 19,86%

Transferències de recerca de l’ Estat 2.276.033,70 3,09% 2.889.075,97  3,46% 26,93%

Transferències de capital de la Generalitat 2.850.446,38 3,87% 1.983.913,47  2,37% -30,40%

Transferències d’empreses privades 233.170,33 0,32% 234.606,70  0,28% 0,62%

Transferències exteriors 233.170,33 0,32% 1.316.450,58  1,58%

CAPItOL VIII 

Actius financers 4.950.754,62 6,72% 1.863.774,49  2,23% -62,35%

Préstecs a curt termini 245.000,00 0,33% 245.000,00  0,29% 0,00%

romanents de tresoreria 4.705.754,62 6,39% 1.618.774,49  1,94% -65,60%

CAPItOL Ix 

Passius financers 0,00 0,00% 2.769.937,50  3,32%

Préstecs rebuts llarg termini (sector públic) 0,00 0,00% 2.769.937,50  3,32%

tOtAL 73.630.663,62 100,00% 83.552.226,79  100,00% 13,47%
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Evolució del pressupost d’ingressos
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Capítol IX

PRESSUPOSt DE DESPESES

Pressupost de despeses 2005 % 2006  % Variació

CAPItOL I 

Despeses de personal 44.770.213 60,80% 53.812.261,05 64,41% 20,20%

Alts càrrecs 601.947,03 6 0,82% 685.332,84  0,82% 13,85%

Funcionaris 25.022.345  33,98% 28.051.495,26 33,57% 12,11%

Laborals 7.277.311,59  9,88% 11.294.974,78 13,52% 55,21%

Altre personal contractat 4.014.412,57 5,45% 3.026.200,30 3,62% -24,62%

Incentius al rendiment 1.649.688,22  2,24% 2.161.259,39 2,59% 31,01%

Quotes prestacions socials 5.566.788,96  7,56% 7.723.721,87 9,24% 38,75%

Altres accions any 2006 637.719,20  0,87% 869.276,61 1,04% -36,31%
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CAPItOL II 

Compres de béns corrents i de serveis 14.583.896,00 19,81% 14.709.201,13 17,60% 0,86%

Arrendaments 294.099,39  0,40% 411.813,33  0,49% 40,03%

Conservació i reparació 2.867.946,61  3,90% 3.183.724,87  3,81% 11,01%

Material, subministraments i altres 6.988.329,40  9,49% 8.038.317,95  9,62% 15,02%

Indemnitzacions per prestació de serveis 506.014,66  0,69% 613.049,81  0,73% 21,15%

Despeses centres i departaments i CTE 1.205.773,96  1,64% 1.297.809,45  1,55% 7,63%

Màsters i programes pregrau no homologat 44.865,24  0,06% 59.777,53  0,07% 33,24%

Grup Autoecologia 9.015,18  0,01% 9.015,18  0,01% 0,00%

Despeses Camp Experimental 13.603,10  0,02% 14.011,19  0,02% 3,00%

Desenvolupament del Pla Estratègic 820.884,10  1,11% 830.000,00  0,99% 1,11%

Fons territorial 1.594.450,46  2,17% 1,00  0,00%

Despeses d’edició i distribució 238.913,90  0,32% 251.680,82  0,30% 5,34%

CAPItOL III 

Despeses financeres 28.686,91  0,04% 22.001,00  0,03% -23,31%

Interessos 16.666,67  0,02% 1,00  0,00% -99,99%

Interessos de demora i altres despeses financeres 12.020,24  0,02% 22.000,00  0,03% 83,02%

CAPIToL Iv 

transferències corrents 2.256.333,80  3,06% 3.037.108,59  3,63% 34,60%

CAPIToL vI 

Inversions immobilitzat 9.546.532,89  12,97% 11.726.654,02 14,04% 22,84%

Noves inversions en infrastructura i béns destinats a l’ús general 1,00  0,00% 1,00  0,00% 0,00%

Noves inversions per al funcionament operatiu dels serveis 6.555.445,29  8,90% 7.115.685,13  8,52% 8,55%

Inversions immobilitzat immaterial 2.991.086,60  4,06% 4.610.967,89  5,52% 54,16%

CAPIToL vIII 

Actius financers 245.001,00  0,33% 245.001,00  0,29% 0,00%

Préstecs fora del sector públic 245.000,00  0,33% 245.000,00  0,29% 0,00%

Adquisicions accions fora del sector públic 1,00  0,00% 1,00  0,00% 0,00%

CAPItOL Ix 

Passius financers 2.200.000,00  2,99% 0,00  0,00% -100,00%

Amortització de préstecs 2.200.000,00  2,99% 0,00 0,00% -100,00%

tOtAL 73.630.663,62 100,00% 83.552.226,79 100,00% 13,47%
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Evolució del pressupost de despeses
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2002 2003 2004 2005 2006

PRESSUPOSt PER PROGRAMES

Pressupost per programes 2005 % 2006  % Variació

1   Docència 3.569.790,49 4,85% 3.598.835,17  4,31% 0,81%

2   Investigació i transferència 6.659.854,41 9,04% 14.627.893,42 17,51% 119,64%

3   Estudiants i comunitat universitària 1.549.829,06 2,10% 1.559.095,18  1,87% 0,60%

4   Infraestructura i Biblioteca 9.030.409,24 12,26% 4.490.867,75  5,37% -50,27%

5   universitat i Societat 3.135.303,97 4,26% 1.471.172,84  1,76% -53,08%

6   Formació i avaluació 42.910.154,47 58,28% 50.079.186,31 59,94% 16,71%

7   Despeses generals 6.775.321,98 9,20% 7.725.176,12  9,25% 14,02%

tOtAL 73.630.663,62 100% 83.552.226,79 100% 13,47%
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5. Annexos
5.1 Discurs del president en l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2005-06.

Paranimf de la URV, 12 de juny del 2006

Amb ocasió d’un acte solemne com és el d’avui, se’m demana que digui unes paraules. Avui és un acte doblement solemne. Tenim aquí dos 
rectors: un, deixant el càrrec; l’altre, assumint-lo. Això no vol dir que jo hagi de parlar el doble, però sí que expressaré un sentiment d’agraïment 
per partida doble.

Agraïment al Dr. Arola, el Lluís: la tasca feta al llarg d’aquests vuit anys, que es diu aviat, ha portat la universitat a la seva consolidació 
definitiva com a institució pública de qualitat. Han estat anys de dedicació constant a una gestió que el temps ha demostrat encertada. No tot 
han estat floretes pel camí, és clar. A vegades —més aviat sovint— has trobat dificultats i entrebancs, previsibles les unes, impensables els altres. 
Però això passa en totes les trajectòries, i quan arriba l’hora de fer balanç, sempre hi ha errors i encerts, i el teu balanç és definitivament molt 
positiu. Ho penso així, i així vull dir-ho en aquest moment.

Agraïment també al rector, Xavier Grau, per haver pres la decisió d’assumir el repte de posar-se al davant de la universitat, tot i conèixer 
perfectament els maldecaps que l’esperen; no endebades ha treballat colze a colze amb el rector sortint, i ha estat copartícip de la seva gestió. 
Si posar-se al capdavant d’una empresa o institució sempre és un repte, en el moment present, de múltiples i accelerats canvis, encara ho és 
més. I això cal agrair-ho.

 No dubtis, company Xavier —no sé si saben que vam ser companys d’escola, i això genera complicitats—, que com a rector i com a amic 
tindràs, tu i tot el teu consell rectoral, la col·laboració i ajut del Consell Social, igual que l’ha rebut fins ara.

Aquesta col·laboració podria concretar-se, entre altres, en aspectes recollits en el teu programa electoral, com són la potenciació de la 
identitat de la urv, l’increment de la visibilitat nacional i internacional de la docència, la formació i motivació del professorat, les accions 
de captació de nous estudiants i la seva integració en el col·lectiu universitari, el foment de la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació 
superior, l’organització i impuls de les entitats amigues de la urv o el reconeixement del PDI que participi en tasques de gestió. També volem 
col·laborar i participar en els processos de reflexió estratègica relacionats amb la tercera missió i en l’horitzó 2017, que tan bé has definit.

Aquesta col·laboració, junt amb una dinàmica integradora de participació conjunta i solidària dels membres representats de la societat en el 
Consell i els membres de la comunitat universitària, donarà els seus fruits.

El futur que es preveu sembla intens i canviant; per això, aprofitant la presència del conseller del Pozo, vull renovar i incrementar el 
compromís del Consell Social amb la seva universitat, la urv, i demanar la complicitat de la Conselleria perquè tots els projectes engegats o 
previstos continuïn. Parlo del campus de les Terres de l’Ebre, d’infraestructures, de l’adequació a l’espai europeu d’educació superior i a l’espai 
europeu de recerca, dels parcs científics i tecnològics, de la promoció d’empreses de base tecnològica…

Finalment, vull desitjar al rector Grau i al seu equip una gestió fructífera i plena d’encerts en benefici del progrés de la urv i del seu 
territori. 

Moltes gràcies.
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Memòria consel social urv 2006

5.1 Discurs del Sr. Àngel Cunillera, president del Consell Social en l’acte d’inauguració del curs 
acadèmic 2006-2007 a la URV

Paranimf de la URV, 21 de setembre del 2006

Excm. i Mgfc. rector, Il·lustríssim Sr. Alcalde, secretari d’universitats i recerca,

secretari general de la urv, professora Cabré, autoritats, amics i amigues,

Per tercer cop m’adreço a tots vostès en aquest acte solemne d’inauguració de curs, i per primer cop ho faig acompanyat del rector Grau. 
Això vol dir que hi ha hagut canvis en el govern de la nostra universitat. Ben aviat hi haurà també eleccions al govern autonòmic i més tard als 
governs municipals.

Canvis. una paraula molt repetida últimament. Fins i tot, els canvis afecten el lèxic universitari. Sense adornar-nos-en, ens hem habituat a 
utilitzar noves paraules que defineixen conceptes fins no fa gaire gens o poc habituals: espai europeu d’educació superior, spin-off, rendició de 
comptes, postgraus de perfil professional, empreses de capital risc, i tants i tants d’altres. 

Tota aquesta reflexió em serveix de fonament per indicar en quin moment tan magnífic es troba la societat per plantejar-se el seu paper i el 
seu grau d’implicació en el món universitari. Però la societat sembla que està immersa en una atordidora rutina, sense voler veure que canvi vol 
dir oportunitat, noves portes per obrir, nous camins per recórrer. 

Com a president del Consell Social, sóc un observador privilegiat de la implicació de la universitat rovira i virgili en la societat, i els he de 
dir que n’estic prou content. Però no n’estic gaire de la implicació de la societat en la universitat. 

Fins ara —i em sap greu haver-ho de dir així—, la societat en general, i les empreses en particular (no totes, cal dir-ho), han eludit la seva 
responsabilitat en la formació superior. Sembla com si pensessin que allò que es fa a la universitat no és de la seva incumbència, com si la 
formació dels universitaris ja estigués coberta amb la mera transmissió de coneixement unidireccional del professor a l’alumne unes hores cada 
setmana, i que per això ja hi ha uns professors que ho fan. Això no és així. Ja fa molt de temps que no és així. I, atenció, les directrius que ens 
han de portar l’any 2010 a l’espai europeu d’educació superior indiquen el contrari. No podem ser altre cop diferent dels europeus.

 Aquesta situació és especialment greu entre les institucions empresarials. Si bé les empreses, de manera particular, es beneficien dels mitjans 
que la universitat posa al seu abast, les institucions empresarials moltes vegades ignoren la importància i les possibilitats de la universitat com 
a peça fonamental en l’entramat social. un exemple paradigmàtic són els tres anys que fa que els empresaris no nomenen el seu representant 
al Consell Social. D’aquesta manera malbaraten les oportunitats que una implicació seriosa i responsable significaria per a les empreses del 
territori. Acadèmicament parlant es podria resumir amb la qualificació «no presentat - suspens, i fins a la propera convocatòria».

I les institucions autonòmiques? Són coneixedores de situacions com aquesta però fan ben poc per donar suport a les funcions socials dels 
òrgans ja existents, com és el cas dels consells socials, que podrien tenir un paper molt més actiu i important en aquesta nova manera d’entendre 
el binomi universitat-societat. És a elles a qui correspon crear i donar suport a les iniciatives orientades a impulsar la interacció universitat-
societat-empresa. Però, quan ho fan, sol ser lluny dels interessos del que anomenen universitats «territorials». Aquí recordem encara el trist 
trajecte vandellòs—@22 que van fer les escorrialles del projecte ITEr.

La nova legislatura que s’iniciarà molt aviat hauria de servir per reconsiderar les funcions «reals» que han d’acomplir els consells socials, 
perquè siguin d’una vegada per totes una eina de potenciació de la universitat i un espai de rendició de comptes de la universitat a la societat, 
com fan en els països més avançats.

Sortosament, també hi ha bones notícies en aquest apartat de la col·laboració. El Consell Social establirà un conveni amb rEPSoL-YPF 
per copatrocinar els estudis d’alguns alumnes al llarg de tota la seva carrera universitària i els compensi del cost d’oportunitat que suposa per 
a la família aquesta situació. També podem celebrar la signatura dels convenis de col·laboració per al finançament de càtedres entre la urv i 
determinades empreses i les cambres de comerç, amb un doble benefici acadèmic i empresarial. I aquest mateix mes hem tingut el goig de veure 
com s’atorgava la distinció vicens vives a una iniciativa docent conjunta ETSEQ- DoW, que reconeix l’esforç continuat d’un ampli col·lectiu 
universitari i empresarial per oferir una docència innovadora i de qualitat. Aprofito aquest moment per felicitar-los molt entranyablement i 
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expressar la meva admiració per l’esforç personal que això representa.

Tot i així, i per poder fer més eficaç aquesta dinàmica d’influència mútua, voldria demanar des d’aquí un impuls suplementari al Govern 
perquè assoleixi del Ministeri l’autonomia suficient per fer possible que el disseny curricular dels plans d’estudis s’adapti a les necessitats reals 
del territori, tal com passa en països de llarga tradició de participació empresarial en les universitats, amb excel·lents resultats en l’àmbit de la 
investigació, la transferència de coneixements i l’adequació al món laboral. 

Aquí m’agradaria fer un incís per remarcar que un dels punts on la influència societat-universitat pot ser més beneficiosa és en l’aspecte de 
la formació permanent, que fins ara a molts els podia semblar una mica apartada de l’estructura principal del món universitari. Lluny d’això, si 
hi pensem una mica ens adonem que ens estem formant contínuament i que, si bé l’etapa universitària del noi o noia abraça aproximadament 
dels 18 als 24 anys, l’educació al llarg de la vida s’estén molt més enllà d’aquests 5 o 6 anys. 

En les meves paraules de l’anterior inauguració de curs vaig fer referència al finançament de la nostra universitat. Aquesta vegada he de dir 
que el nostre Govern, lluny d’eludir les seves responsabilitats escudant-se en els canvis constants en el Departament, ha treballat intensament 
per assolir una millora del finançament corrent, una elaboració del Pla d’Infraestructures de recerca i un Pla d’Inversions que, tot i que no arriba 
a les nostres demandes de manera completa, sí que comporten una millora respecte a l’any anterior.

No obstant això, voldria que la conselleria, pel que fa al Pla d’Inversions, el denominat PIu, tingués en compte dos factors diferencials de 
la nostra universitat. D’una banda, la urv és una universitat nova, encara mancada d’infraestructures bàsiques; per tant, no podem aplicar 
percentatges comparatius amb aquelles que ja estan dotades de totes les instal·lacions que les capaciten per oferir un bon ensenyament. D’altra 
banda, la urv és una universitat descentralitzada; el seu propi nom no invoca el nom de cap població. Té un territori entregat a la seva missió, 
i ho ha desmostrat. Cal recordar i agrair un cop més a la ciutat de Tarragona, mitjançant el seu Ajuntament, la disposició a prefinançar grans 
instal·lacions com són el campus Sescelades, la Facultat de Jurídiques i, recentment, la Facultat de Lletres. També, les col·laboracions de vila-
seca o les de la ciutat de reus, amb l’oferta de prefinançar la nova Escola Superior d’Arquitectura i el trasllat de la Facultat de Medicina.

Així doncs, i aprofitant aquesta sensibilitat, caldria estudiar noves fórmules de lloguer/opció de compra que, sense suposar més diners 
immediats del sistema, permetés a la nostra universitat gaudir d’aquestes infraestructures de la manera més ràpida possible.

I en un altre ordre de coses, també vull fer-me ressò de la preocupació social que generen els seguits canvis en la Llei orgànica d’universitats 
i els consegüents canvis en cascada que ocasiona. Aquesta falta de rigor en la vigència de la legislació universitària dificulta planificar de manera 
sensata i fonamentada la gestió universitària, a mitjà o llarg termini. És imprescindible un pacte de totes les forces polítiques i socials per donar 
estabilitat a la Lou, sense que l’afectin els resultats de les successives eleccions. En qüestió de planificació no es pot anar a les palpentes; això 
suposa una despesa inassumible de recursos i humanament és motiu de frustracions pels molts esforços malaguanyats i el temps perdut. Hi ha 
assumptes d’Estat; i aquest ho és, i no val fer-ne un joguet electoral.

I ja que parlem de planificació, permeteu-me que esmenti que l’equip del Consell Social s’ha reunit algunes vegades per estudiar en quins 
dels aspectes del programa electoral que va presentar en el seu moment l’ara rector Grau podria contribuir el Consell Social per ajudar a tirar 
endavant el seu projecte. Coneixent el Xavier, tenia clar que seria un programa en què no s’hi escatimarien esforços. I efectivament, és un 
programa molt treballat, excel·lent, al qual donarem suport en accions conjuntes concretes i intentarem estar a la seva altura.

Podem estar tots molt segurs que el curs que avui inaugurem està en bones mans. Esperem que sigui un curs d’atansament a l’espai europeu 
d’educació superior, d’aplicació de la darrera versió de la Lou, de millora en el finançament i de presa de decisions. 

En definitiva, i és el que venia a dir, desitjo que aquest curs sigui un curs d’esforç i dedicació; en conclusió, els desitjo un bon curs 
acadèmic.

Moltes gràcies.




