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1. Presentació del president  

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili és l’òrgan de participació de 
la societat en la Universitat. Darrere d’aquesta breu definició hi ha la realitat que 
el Consell Social és un servei públic de la societat i per a la societat. Per això, ha 
de retre comptes i informar d’allò que ha fet al llarg del l’any, i no només la 
comunitat universitària sinó també la societat en general. 

Enguany no podem dir allò de “teniu a les vostres mans”, perquè hem decidit 
aprofitar els avantatges, entre els quals el de no malbaratar recursos 
mediambientals ha pesat molt, que permet l’edició electrònica. Però 
independentment del suport, hi trobareu les activitats, que nosaltres concretem en 
projectes, que ha dut a terme el Consell al llarg del 2007, a més de la Memòria 
econòmica. 

Alguns d’aquests projectes ja són de sobra coneguts, i ens congratulem que el 
temps no minva el seu interès, ans al contrari. D’altres els acabem d’engegar amb 
il·lusió i han tingut una bona acollida. Penso, per exemple, en el premi als millors 
treballs de recerca de secundària, amb el qual hem anat directament a establir 
ponts amb un col·lectiu importantíssim per a la Universitat: els alumnes de 
secundària, que molt aviat seran els nostres alumnes; la nostra raó de ser, en 
definitiva. 

De les modificacions legislatives que ens afecten se n’ha seguit algun canvi 
en el funcionament del Consell: hem adaptat el Reglament per permetre validar 
determinats documents administratius mitjançant transmissió electrònica (tornem 
a parlar de recursos!). La modificació de la LOU ens ha portat a crear una nova 
comissió per evitar endarreriments en el procés de creació de noves empreses 
d’origen universitari. És una petita aportació al nostre objectiu d’ajudar els 
alumnes emprenedors. Però en aquesta hora de balanç, he de dir que els resultats 
en l’àmbit de l’emprenedoria són insuficients. Volem, necessitem, més 
emprenedors, hem de fer arribar a l’estudiant que l’emprenedor és l’ADN de 
l’economia, la saba del futur i el creador de la riquesa i dels llocs de treball de 
demà. Entre tots haurem de fer una reflexió més profunda per millorar aquesta 
situació, engrescar-lo a crear, fer-li perdre la paralitzant por al risc. 
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Com sempre, vull agrair el suport que hem trobat en la comunitat 
universitària en general, i en el Consell de Direcció en particular, i també l’àmplia 
informació sobre el govern de la Universitat que el rector dóna al Consell en 
cadascuna de les reunions del Ple. 
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2. El Consell Social de la URV 

  

2.1 Història 

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, al 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 de 
2004 es constituïa el Consell Social de la URV, i prenia possessió del càrrec de 
president el Sr. Àngel Cunillera i Zárate. 

 

2.2  Legislació que el regula 

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 
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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, aprovat pel Ple del 13 de setembre de 2004, en concreta el funcionament 
intern. Aquest any, s’ha modificat el Reglament per permetre la tramesa 
electrònica de les convocatòries del ple i de les comissions i per establir reunions 
bimestrals, en lloc de mensuals. 

 
Ley orgánica de universidades: extracte referent als consells socials: 

http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/normes/LOU%20extracte%20CS1.pdf 
 

 
Llei d’universitats de Catalunya: extracte referent als consells socials: 

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/LUC-
extracte%20referent%20al%20CS.pdfhttp://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/LUC-
extracte%20referent%20al%20CS.pdf 
 

         Estatut URV: extracte referent al Consell Social: 
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/estatuts-consell%20social.pdf 
 
  
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social: text íntegre 
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/reg.html 
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2.3  Composició del Ple  (a 31 de desembre de 2007) 

En representació dels interessos socials 

Àngel Cunillera i Zárate. Govern de la Generalitat de Catalunya (president) 

Jordi Bergadà i Masquef.  Govern de la Generalitat de Catalunya 

Anton Valero i Solanellas. Govern de la Generalitat de Catalunya 

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)  

(Pendent la representació dels ens locals)  

 

En representació del Consell de Govern 

Consellers nats 

Francesc Xavier Grau i Vidal.  Rector 

Manuel Molina i Clavero.  Gerent 

Antoni González i Senmartí.  Secretari general 

 

Consellers designats 

Josep Manel Ricart i Pla.  Personal docent i investigador 

Margarita Rebenaque i Esteve.  Personal d’administració i serveis 

Alejandro Pérez de la Torre. Estudiant 

 

Secretari executiu:  Jordi Gavaldà i Casado 

 

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

La Sra. Sara Pérez, representant del Govern de la Generalitat, va ser 
substituïda el mes de desembre pel Sr. Jordi Bergadà i Masquef. 

El Sr. Víctor Franch va cessar en el seu càrrec el mes de setembre. El Consell 
de Govern de la URV va designar per substituir-lo el Sr. Alejandro Pérez de la 
Torre el 21 de desembre. 

 El Sr. Joan Aregio va cessar en el seu càrrec de president de la Diputació de 
Tarragona, i consegüentment en la seva representació dels ens territorials, el mes 
de juliol.  

A 31 de desembre, els ens locals no han designat el seu representant en el 
Consell Social.  

 
 
 
 
2.4  Organització i funcionament 
 

DE LA PRESIDÈNCIA 

El president del Consell Social, nomenat per acord del Govern de la 
Generalitat d’entre els membres del Consell Social representatius de la societat 
catalana, té un mandat 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.  

  

DE LA SECRETARIA 

La Secretaria és l’estructura administrativa bàsica de suport al Consell Social. 
El secretari executiu del Consell Social n’és el cap, que és nomenat i separat pel 
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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, de les comissions i d’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. 

 

DEL PLE 

El Ple està integrat per tots els membres; 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.  

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. 

 

DE LES 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 Ple del Consell Social del 31 d’octubre va crear la Comissió per a 
la Creació d’Empreses d’Origen Universitari, que té la finalitat d’estudiar i 
elaborar l'informe previ al qual es refereix la disposició addicional 24 de la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de modificació de la Llei orgànica d'universitats, i 
aprovar la participació o la desvinculació de la URV en aquestes entitats.  

 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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2.5 Representació del Consell Social en altres òrgans  
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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 set ocasions: el 23 de febrer, el 9 de maig,  el 27 de juny, 
el 12 de juliol, el 31 d’octubre, el 3 de desembre (sessió extraordinària) i el 21 de 
desembre. 

 

  
DE LA COMISSIÓ ECONÒMICA 

 

La Comissió Econòmica, composta per la totalitat dels membres del Consell 
Social i el secretari executiu, s’ha reunit en cinc ocasions: el 23 de febrer, el 9 de 
maig,  el 12 de juliol, el 31 d’octubre  i el 21 de desembre. 

 
  

DE LA COMISSIÓ PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES D’ORIGEN UNIVERSITARI 

 

La Comissió per a la Creació d’Empreses d’Origen Universitari s’ha reunit una 
vegada, coincidint amb la seva constitució, el 14 de desembre.  

 
 
 
3.2  Acords principals  

 

Règim intern 

 

• Aprovació del Pressupost 2008 del Consell Social  
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• Aprovació de la Memòria d’activitats 2006 del Consell Social 

• Aprovació de la implantació de la signatura electrònica per a la tramesa 
de les convocatòries del Ple i de les comissions del Consell Social. 

• Modificació del Reglament d’organització i funcionament del Consell 
Social. 

• Constitució de la Comissió de Creació d'Empreses d'Origen Universitari, 
delegada del Ple del Consell Social, amb la composició, durada i funcions 
següents:  

 

o Composició: el president del Consell Social, que la 
presidirà; un membre del Consell designat pel president 
del Consell Social; el secretari general de la Universitat; i 
el secretari executiu del Consell, que actuarà de secretari 
de la comissió. 

o Durada: indefinida 

o Funcions: estudiar i elaborar l'informe previ al qual es 
refereix la disposició addicional 24 de la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, de modificació de la Llei orgànica 
d'universitats, i aprovar la participació o la desvinculació 
de la URV en aquestes entitats. 

 

 

Àmbit econòmic 

 

• Aprovació de la memòria i estat de liquidació del Pressupost de l’exercici 
2006 de la URV. 

• Aprovació de la Memòria econòmica auditada de l’exercici 2006 de la 
URV. 

• Aprovació dels comptes anuals auditats de l'exercici 2006 de la Fundació 
URV. 

• Modificació de les bases d'execució del Pressupost 2007 de la URV. 

• Aprovació de la proposta de preus per als cursos de la Universitat d'Estiu 
2007. 

• Aprovació del preu dels crèdits a aplicar als estudiants visitants. 

• Autorització de  l’adhesió de la URV al pla de pensions del sistema 
universitari de Catalunya. 

• Aprovació dels preus per als crèdits matriculats en el marc del projecte 
URV Ciutadana. 

• Aprovació dels preus dels títols propis de postgrau gestionats pel Centre de 
Formació Permanent de la Fundació URV.  
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• Aprovació de la despesa plurianual referida al contracte de lloguer d'una 
finca situada al campus Sescelades, per ubicar-hi els serveis centrals de la 
URV. 

• Aprovació dels nivells 1 al 8, i l’aplicació d’aquests als programes de 
postgrau oficials de la URV i als màsters oficials del curs 2007-08. 

• Aprovació de la proposta de mantenir en 3,5 el nivell d'experimentalitat 
del Curs d'Aptitud Pedagògica per al curs 2007-08. 

• Aprovació dels nivells d'experimentalitat per als crèdits de docència i 
d'investigació dels programes de doctorat per al curs 2007-08. 

• Aprovació de la despesa plurianual referida al contracte de lloguer d’una 
finca situada al campus Terres de l’Ebre, per ubicar-hi la seu de la direcció 
i administració del campus. 

• Aprovació de l’oferta presentada per ICF-Equipaments SAU per a la 
construcció dels nous edificis de la Facultat de Lletres i l’Escola 
Universitària d’Infermeria del campus de l’avinguda de Catalunya de la 
URV, i la posterior explotació mitjançant l’arrendament a la URV dels 
edificis construïts pel període i renda fixats en l’oferta presentada per ICF- 
Equipaments SAU.  

• Autorització a la Universitat Rovira i Virgili, un cop sigui titular del dret de 
superfície sobre la finca ubicada a l’avinguda de Catalunya, 33, de 
Tarragona, de 41.780 m2 que es descriu registralment com a “Finca núm. 
68465 inscrita en el Registre de la Propietat de Tarragona núm. 1, al tom 
1805, llibre 951, foli 115”, a procedir a transmetre’l a favor d’ICF-
Equipaments SAU per un termini màxim de trenta anys.  

Supeditació dels acords anteriors al fet que l’esmentat canvi de forma del 
finançament no suposi un increment de càrrega financera per a la 
Universitat ni tingui efectes negatius en l’assignació dels pressupostos per 
despeses corrents o millora del finançament. Finalment, el canvi de 
finançament no pot suposar l’endarreriment de l’acabament previst dels 
immobles, així com de la qualitat concertada. 

• Aprovació de la desafectació de l'edifici on s'ubicaran la Facultat de 
Lletres i l'Escola Universitària d'Infermeria per possibilitar-ne la venda per 
una quantitat de 4.434.931,16 euros; i l’autorització al rector per adoptar 
els acords pertinents per a la disposició d'aquest bé segons la proposta 
presentada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2007 i l’acord 
per demanar-ne la posterior ratificació al Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 

• Manteniment dels preus dels cursos de la Universitat d'Estiu 2008 igual 
que els aprovats per al 2007. 
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Relacions amb la societat 

 

• Aprovació del concert hospitalari Universitat Rovira i Virgili - Institut 
Català de la Salut. 

• Aprovació de la convocatòria dels ajuts als centres de la URV per a 
l’organització d’actes de reconeixement a col·laboradors, per al curs 
2007-08. 

• Aprovació del projecte Premis Consell Social a treballs de recerca de 
batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior, i 
la convocatòria 2007. 

• Aprovació de la convocatòria dels ajuts del Consell Social a les 
millors idees emprenedores per al curs 2007-08. 

• Aprovació de la convocatòria dels Premis Consell Social a treballs de 
recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau 
superior del curs 2007-08. 

• Aprovació de la participació del Consell Social en la Setmana de la 
Ciència, i dotació amb 18.000 euros. 

• Aprovació d’una col·laboració de 3.600 euros per al programa de 
suport de la URV als esportistes d’alt nivell per al curs 2007-08.  

• Aprovació d’una aportació al Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes de fins a 6.000 euros per a l’organització de l’assemblea 
2008 de l’AUGAC a Tarragona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 

Lliurament del premi PARSI 
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Àmbit solidari 

 

• Aprovació de la convocatòria de les beques patrocinades per al curs 2007-
08. 

• Aprovació de la convocatòria de l’ajut solidari a un estudi, projecte o 
treball de fi de carrera per al curs 2007-08. 

• Aprovació de la convocatòria per al curs 2007-08 dels ajuts del Consell 
Social a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat. 

 

 

Personal acadèmic 

 

• Assignació de complements addicionals per mèrits docents als professors 
que han obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'activitat docent. 

• Aprovació de l'assignació de complements addicionals per mèrits de 
recerca als professors que han obtingut l'informe favorable d'avaluació 
dels períodes de recerca. 

• Autorització de la transformació de places de CEU en TU i de TEU 
acreditats en TU. 

• Assignació de complements addicionals per mèrits de docència als 
professors que han obtingut els informes favorables d’avaluació. 

• Assignació de complements addicionals per mèrits de gestió als professors 
que han obtingut els informes favorables d’avaluació. 

• Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca al 
professorat contractat. 

• Assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca als 
professors que han obtingut els informes favorables d’avaluació. 

• Assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2008. 

   

 

Col·laboració amb centres i departaments 

 

• Col·laboració amb una dotació de 5.000 euros en la V Jornada 
d’Innovació Docent, per a les despeses de publicació de les conclusions. 

• Aprovació de la convocatòria dels ajuts als centres de la URV per a 
l’organització d’actes de reconeixement a col·laboradors per al curs 2007-
08. 
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• Designació del Sr. Jordi Tiñena com a representant del Consell Social al 
Consell Assessor de la Facultat de Lletres.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal d’administració i serveis 

 

• Activació de noves places i incorporació de fitxes al Catàleg de llocs de 
treball. 

• Aprovació de la relació de llocs de treball 2007. 

 

  

Participació i constitució de la URV en altres empreses 

 

• Aprovació de la participació de la URV en l’empresa derivada 
Beyond Food. 

• Aprovació de la desvinculació de la URV de les fundacions IRSIS i 
Joan XXIII. 

• Autorització de la participació de la URV en la constitució de 
l’empresa SHIROTA, SL. 

• Aprovació de la participació de la URV en la fundació QUER-ALT, 
en els termes acordats pel Consell de Govern de la URV del 22 de 
febrer de 2007. 

 

 
Constitució del Consell Assessor de la Facultat de Lletres 
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• Aprovació de la incorporació de la URV al Santander Group of 
European Universities. 

• Aprovació de la participació de la URV en la fundació privada 
Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC). 

• Aprovació de la dissolució de la Fundació Privada Universitària 
Turisme i Oci i l’ampliació de la participació en la Fundació 
d’Estudis Turístics de la Costa Daurada i en la societat Parc Científic i 
Tecnològic de Turisme i Oci de la Costa Daurada. 

• Aprovació de l’adquisició d’un paquet de participacions de SIMPPLE, 
SL. 

• Aprovació de la participació de la URV com a membre fundador i 
associat a l’European Academic ans Scientific Association for 
Nanoelectronics (EASAN). 

• Autorització de la constitució i participació de la URV en la fundació 
privada Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (IREC). 

• Aprovació de la incorporació de la URV a la Xarxa d’Universitats de 
les Capitals de la Cultura Europees. 

• Aprovació de l’adhesió de la URV a la Xarxa Internacional Fòrum 
UNESCO — Universitat i Patrimoni. 

 

 

Ensenyaments 

 

• Aprovació del projecte d’ajut per a la difusió i internacionalització 
de l’oferta de màsters oficials de la URV per al curs 2007-08, i 
dotació del projecte amb 21.133,20 euros.  

• Aprovació del projecte d’ajuts per cursar estudis de màster a la URV, 
i la convocatòria per al curs 2007-08. 

• Aprovació dels programes oficials de postgrau presentats pel Consell 
de Govern per implantar-los el curs 2008-09: 

 

 

i proposar-ne al Departament d’ Universitats la implantació. 

 
 

   Programes oficials de postgrau Titulacions (màsters /doctorat) 
 Tecnologies de Climatització i  
 Eficiència  
 Energètica en Edificis  
 Enginyeria Termodinàmica de Fluids  

    Enginyeria Energètica,         
    Climatització 
    i Refrigeració 

 Doctorat 

    Llengua, Literatura i Cultura  Estudis Culturals Europeus 
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3.3 Estudis i projectes desenvolupats  
 

Durant l'exercici 2007 el Consell Social ha treballat en diferents línies 
d’actuació, concretades en projectes. 

 

 

Projectes de l’exercici 2007 

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

Premis Consell Social URV a la Qualitat Docent. Vuitena  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  

Ajut a la internacionalització dels màsters 

Ajuts per a l’estudi de màsters 

Premis als millors treballs de recerca de secundària 

Participació a la Setmana de la Ciència 

Incentiu de l’esport d’alt nivell a la Universitat 

 

 
 

  Festa d’acollida als estudiants internacionals de màster 
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Projecció exterior 

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 

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 Cinco años de Premios Consejo Social a la Calidad Docente 

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   

Suport a la implantació de la comptabilitat analítica a la URV 

Ajut a la creació de l’Oficina del Voluntariat de la URV 

 

 

 

PROJECTES I ACTIVITATS DESENVOLUPATS    

 

Premis Consell Social a la Qualitat Docent 

 

Per vuitena vegada s’ha convocat aquest premi, amb la finalitat d’incentivar 
l’esforç del professorat de la URV per millorar la qualitat docent mitjançant la 
innovació de la metodologia. Enguany el premi s’ha dotat amb 3.500 euros per a 
cadascuna de les dues modalitats: individual i col·lectiva. 

 

El premi a la modalitat individual va ser per al treball:  

• "Unitat de recursos virtuals per a la docència de l'assignatura de Citologia i 
Histologia Humanes”, presentat per Maria Àngel Lanuza, de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut.  

 

 El premi a la modalitat col·lectiva es va atorgar ex aequo a: 

• "La clínica jurídica ambiental: una experiència d'aplicació del mètode 
clínic en l'àmbit del dret ambiental”, presentat per Antoni Pigrau, de la 
Facultat de Ciències Jurídiques, i 

• "Plans pilot de grau d'Història i de Geografia de la Facultat de Lletres de la 
URV”, presentat per Mercè Jordà, de la Facultat de Lletres. 
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 Aquest últim va ser mereixedor de la distinció Vicenç Vives, que atorga la 
Generalitat de Catalunya, creada per premiar l’excel·lència en la docència 
universitària. 

 

 

 
 

Lliurament del premi Vicens Vives al treball guanyador dels 
Premis Consell Social a la Qualitat Docent, modalitat col lectiva 
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RESUMS DELS TREBALLS PREMIATS 
 

“UNITAT DE RECURSOS VIRTUAL PER A LA DOCÈNCIA DE L’ASSIGNATURA DE 
CITOLOGIA I HISTOLOGIA HUMANES DE LA TITULACIÓ DE MEDICINA. 

INTEGRACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES EN EL PROCÉS D’APRENENTATGE” 

Maria Àngel Lanuza Escolano 

  

L’aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’educació 
superior ha obert noves perspectives de millora i innovació docent. Tant és així que es 
pot combinar l’existència d’aules com a lloc físic amb espais virtuals on es pot ampliar, 
complementar i millorar l’aprenentatge dels estudiants. A partir de la constatació 
d’aquestes oportunitats, el projecte d’innovació docent que s’ha desenvolupat és el d’una 
unitat de recursos virtual específica per a l’assignatura de Citologia i Histologia Humanes, 
una de les assignatures de l’ensenyament de Medicina que han estat adaptades a l’espai 
europeu d’educació superior (EEES). 

L’assignatura té unes condicions de desenvolupament específiques com ara que és 
de caràcter presencial, troncal de primer curs de llicenciatura amb una càrrega lectiva 
teòrica i pràctica important i amb més de cent alumnes. La seva finalitat bàsica és fer 
entendre com les cèl·lules s’organitzen per formar les estructures complexes que donaran 
lloc als òrgans, aparells i sistemes de l’organisme humà. L’estudiant ha d’aprendre els 
conceptes però també ha de ser capaç de transitar des dels esquemes aclaridors de les 
estructures a la realitat observable a través de les eines microscòpiques. Aquest repte 
implica que durant el desenvolupament de l’assignatura les explicacions teòriques han 
d’anar acompanyades d’imatges que han de ser susceptibles de ser identificades, enteses 
i interpretades. És en aquest punt que és important per a l’alumnat tenir espais presencials 
i virtuals on pugui aprofundir en aquesta tasca. D’aquí la utilitat de la unitat de recursos 
virtual que s’ha desenvolupat.  

La Unitat de Recursos Virtual és, de fet, un proveïdor de continguts que està format 
pel conjunt de materials i instruments didàctics, integrats en la pàgina web de 
l’assignatura i d’accés a través de l’entorn Moodle, que dóna suport al procés 
d’aprenentatge. La Unitat de Recursos Virtual és, doncs, un espai de recursos creat 
específicament per donar resposta a la necessitat singular que tenen els estudiants de 
dominar la gran quantitat de continguts gràfics d’estructures microscòpiques del cos 
humà que han de conèixer. Integra tres tipus de materials presentats en format web: 

1) Els recursos didàctics especialment preparats per a l’assignatura on es troben 
conceptes bàsics, gràfics aclaridors, imatges histològiques representatives i 
interpretades, etc.  

2) Els  qüestionaris d’autoavaluació i control amb una mitjana de quaranta 
preguntes objectives de tipus test amb una única resposta correcta, que permeten 
múltiples intents que són acumulatius. S’han dissenyat preguntes de diferent nivell de 
dificultat, la qual cosa orienta l’estudiant sobre el nivell de coneixements que ha de 
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tenir per assolir els objectius i competències del bloc temàtic. Es treballa tant amb 
preguntes de contingut teòric com pràctic i d’interpretació d’imatges.  

3)  Els resultats de les pràctiques. Amb aquesta eina s’aconsegueix que l’estudiant, 
després de fer el treball actiu al laboratori, pugui contrastar els resultats obtinguts per 
ell mateix amb el que s’esperaria que hagués obtingut. A més, facilita que l’alumne/a 
pugui accedir a un recull d’imatges microscòpiques reals com a resultat directe de les 
pràctiques realitzades i no s’hagi de conformar amb la memorització de la imatge 
observada al microscopi o amb l’observació de fotografies d’atles histològics, en què 
no és fàcil observar imatges equivalents a les pràctiques realitzades.  

La Unitat de Recursos Virtual es configura, per tant, com una utilitat específica 
que s’integra perfectament, alimenta de continguts l’entorn virtual de l’assignatura i fa 
de guia per a la formació presencial de manera sinèrgica i integrada. Com a aplicació 
específica vehiculadora de continguts, la Unitat de Recursos Virtual dóna suport i 
presta servei a l’entorn virtual d’aprenentatge de l’assignatura –Moodle-, s’associa a 
les diferents activitats i tècniques docents utilitzades de manera presencial (sessions 
magistrals, pràctiques, ABP, etc.) i es configura com un element central dels recursos 
virtuals a disposició de l’alumnat a través de la pàgina web de l’assignatura.  

Val a dir, finalment, que els resultats del rendiment acadèmic dels estudiants durant 
els darrers tres cursos avala la potencialitat d’aquest tipus d’estratègia docent. De fet, les 
dades permeten detectar una millora significativa en el seu rendiment. També ho 
demostren les valoracions positives que ells mateixos han emès en les enquestes sobre la 
metodologia, les tècniques i els instruments docents emprats. 
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“LA CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL: UNA EXPERIÈNCIA D’APLICACIÓ DEL 
 MÈTODE CLÍNIC EN L’ÀMBIT DEL DRET AMBIENTAL” 

  

La “clínica jurídica ambiental” constitueix una experiència d’innovació docent duta 
a terme en el marc del Màster Oficial en Dret Ambiental  (abans Graduat Superior en 
Dret Ambiental) i de la llicenciatura en Dret durant els cursos acadèmics 2005-2006 i 
2006-2007, amb la finalitat d’incorporar la metodologia de les clíniques jurídiques en 
aquests ensenyaments. Amb aquesta experiència es pretén traslladar a la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili la tradició de les facultats de 
medicina, en què els estudiants, com a part de la seva formació pràctica, actuen sobre 
pacients reals, sota la supervisió de professionals de la medicina. Aquesta idea bàsica 
s’ha considerat un element formatiu molt interessant per als estudiants d’últim curs de 
llicenciatura o de màster, ja que els permet assolir una aplicació pràctica dels seus 
coneixements previs i entrenar-los en contextos d’actuació reals amb la finalitat de 
millorar-ne la inserció professional posterior.  

El mètode clínic, com a forma d’aprenentatge que parteix dels principis de la 
contextualització de l’aprenentatge en escenaris reals, el model d’aprenentatge basat en 
la pràctica (learning by doing), i la redefinició dels rols de l’alumnat i del professorat en 
el procés d’ensenyament-aprenentatge, és una estratègia que permet a l’estudiant una 
formació integral orientada cap a la capacitació professional, d’acord amb el canvi de 
paradigma educatiu que suposa la creació de l’espai europeu d’educació superior. Des 
d’aquest punt de vista, l’aplicació d’aquesta metodologia docent pretén assolir una millor 
qualitat dels titulats i titulades a partir d’una formació en aquelles competències 
genèriques i específiques, assolibles només amb estratègies d’aprenentatge actiu que 
facilitin l’autonomia i la responsabilització en la construcció del mateix aprenentatge. 

En el marc de l’espai europeu d’educació superior, les clíniques jurídiques 
constitueixen un mètode adequat per assegurar la qualitat i l’efectivitat de l’educació 
superior, plenament compatible amb els objectius i el model docent que es pretén 
impulsar. Així mateix, contribueixen decisivament a millorar el procés d’aprenentatge de 
l’alumnat i en permeten el desenvolupament de determinades competències que els 
prepararan per a la pràctica professional. Cal destacar, en particular, el compromís ètic, 
la preocupació per la qualitat, la capacitat d’investigació, la capacitat d’identificació i 
aplicació de totes les fonts jurídiques rellevants per a la resolució del cas, la capacitat per 
adaptar-se a noves situacions i la capacitat per apreciar la diversitat i la multiculturalitat. 

Paral·lelament, l’enfocament transversal de l’activitat formativa permet des del punt 
de vista docent establir mecanismes de coordinació entre el professorat de diverses àrees 
de coneixement jurídiques, la qual cosa contribueix al replantejament de l’acció docent 
en el marc de l’espai europeu d’educació superior. El disseny de propostes formatives 
complexes i de qualitat només és possible a partir de la coordinació de l’equip docent en 
qüestions com la definició dels objectius d’aprenentatge, la planificació docent o 
l’avaluació dels aprenentatges, aspectes no afavorits per les metodologies transmissives 
tradicionals en l’àmbit de l’ensenyament del dret. L’adequació del professorat als 
postulats docents del procés de Bolonya a partir del mètode clínic constitueix també un 
objectiu fonamental d’aquesta experiència docent. 
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La introducció d’eines de campus virtual per a la tutorització dels estudiants permet, 
així mateix, la millora dels resultats formatius obtinguts amb el pràcticum, ja que  
realitzen la major part de la seva activitat fora de l’aula. La redefinició del rol del 
professor/a i l’alumne/a en el procés d’aprenentatge requereix l’articulació d’estratègies i 
eines específiques de suport a la docència. D’altra banda, la introducció de la figura dels 
practitioners (advocats en exercici) en l’equip docent, gràcies a l’ajut de 7.700 euros 
atorgat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya (Resolució de 14 de juliol de 2006), en el marc de la convocatòria d’ajuts per 
al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats 
catalanes per a l’any 2006 (MQD), permet la millora de l’adquisició de determinades 
competències específiques a partir de l’aportació de la visió estrictament pràctica de la 
professió. 

En definitiva, les millores que es volen introduir en el Màster Oficial en Dret 
Ambiental i en la llicenciatura en Dret estan orientades a l’optimització dels resultats de 
l’aprenentatge (coneixements i competències). 

L’articulació d’aquesta experiència d’innovació docent parteix de la divisió de 
l’alumnat en petits grups (d’entre tres i cinc estudiants), amb la finalitat de treballar, 
durant el curs acadèmic, sobre un cas real prèviament subministrat per un client extern 
(administracions públiques, fiscalia, ONG, empreses, etc.). Els estudiants tenen un tutor/a 
intern, que és un professor/a de la Facultat de Ciències Jurídiques, i un tutor extern, que 
pertany a la institució que ha subministrat el cas. El tutor/a intern avalua de manera 
contínua i individual el procés d’aprenentatge que segueix l’alumne/a (60% de la 
qualificació final), mitjançant la utilització de les possibilitats que incorpora el campus 
virtual de la Universitat Rovira i Virgili (que funciona amb l’eina de campus Moodle) i de 
les tutories presencials. El tutor/a extern avalua el resultat final (40% de la qualificació 
final), que s’ha de presentar com a treball de grup quan finalitza el curs acadèmic, en 
forma de dictamen, informe, treball de recerca, etc., d’acord amb la petició que hagi 
realitzat la institució corresponent. 

La intervenció en casos reals permet a l’estudiant efectuar una primera presa de 
contacte amb la pràctica jurídica, realitzar una aplicació pràctica dels coneixements 
teòrics prèviament adquirits i desenvolupar un gran nombre de competències genèriques 
i específiques. Això fa especialment interessant la utilització d’aquest mètode en 
estudiants de cursos avançats de la llicenciatura en Dret així com del Màster Oficial en 
Dret Ambiental. 
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“PLANS PILOT DE GRAU  D’HISTÒRIA I DE GEOGRAFIA DE LA FACULTAT DE 
LLETRES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI” 

Mercè Jordà Olives, Maria Bonet Donato i Yolanda Pérez Albert 

   

Introducció 

L’actual equip deganal de la Facultat, en els inicis del seu mandat (2004), va rebre i 
va acollir positivament la proposta de participar en el pla pilot de grau endegat pel 
DURSI d’integració en l’EEES, atès que la proposta coincidia plenament amb els objectius 
del nou equip deganal. Un cop consultats l’equip de direcció i els consells 
d’ensenyament, es va decidir que hi participessin els ensenyaments d’Història i de 
Geografia. 

La candidatura a aquesta convocatòria del Premi Consell Social URV a la Qualitat 
Docent es presenta en aquest moment atès que aquest curs 2006-2007 s’ha completat 
l’experiència amb l’activació del tercer curs de la primera promoció, i ha continuat amb 
l’activació dels cursos corresponents a les dues promocions següents (primer i segon i 
primer, respectivament). 

El format en què es presenten les dues experiències és lleugerament diferent. Malgrat 
que totes dues obeeixen a una mateixa voluntat i a un mateix objectiu, cada consell 
d’ensenyament va tenir plena llibertat per optar per un disseny específic, una llibertat que 
s’ha palesat en el diferent format en què cadascuna ha elaborat les  memòries i informes 
respectius i que aquí hem respectat. 

 

Procés i objectius immediats 

Es tractava d’estructurar un pla d’estudis que conduís a l’obtenció d’uns títols de 
grau segons els paràmetres de l’EEES definits en el procés de Bolonya per aquest nivell de 
l’ensenyament superior: tres cursos, 180 crèdits ECTS, i dos cursos, 120 crèdits ECTS, 
respectivament. 

De conformitat amb aquests plantejaments, calia definir un pla d’estudis que 
respongués a: 

a. La remodelació dels estudis vigents, titulacions homologades que, per tant, 
abocaven a l’obtenció d’un títol oficial, per adequar-los a l’estructura de 
Bolonya (acomodar 300 crèdits estructurats en cinc cursos, en una estructura 
de 180 crèdits ECTS en tres cursos). 
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b. Que aquesta remodelació no signifiqués cap impediment per als estudiants 
per obtenir el títol oficial homologat, vigent a l’Estat, de manera que, malgrat 
la remodelació, els estudiants obtinguessin el reconeixement oficial dels seus 
estudis. 

Calia, doncs, 

— En primer lloc, definir l’equivalència en hores dels crèdits ECTS. Es tracta d’una 
decisió institucional i, finalment, la URV va optar per la fórmula 1 crèdit/25 hores. 

— En segon lloc, reubicar les matèries troncals i obligatòries de la Universitat 
definides en els plans d’estudis oficials homologats i les assignatures optatives 
necessàries, de manera que donessin un contingut coherent al pla pilot sense que 
dificultessin l’obtenció del títol oficial. 

— En tercer lloc, reorganitzar la planificació de les assignatures per adaptar-les al 
sistema ECTS, cosa que constitueix l’eix bàsic en tot el procés d’innovació docent pel que 
fa al disseny i a la implantació del pla pilot. 

— En quart lloc, tenir molt presents els nous paràmetres en l’organització de la 
docència que posen l’accent en la feina que realitza individualment l’alumnat. En aquest 
sentit l’equivalència 1 crèdit/25 hores inclou tant la presència (classes teòriques, 
pràctiques, tutories) com el treball individual (biblioteca, domicili particular, etc.) 

— Finalment, treballar amb una eina informàtica que dinamitzés la relació 
professorat/alumnat que agilitzés les consultes i facilités l’accés a la documentació 
generada en cada assignatura. El desenvolupament de Moodle a la URV ha estat 
fonamental en aquest aspecte. 

El resultat final de la reflexió del professorat implicat en el pla pilot, dirigit per les 
seves responsables, ha estat la definició dels plans pilot d’Història (grau d’Història 
[societats i cultures]) i de Geografia (títol). 

  

Orientacions teòriques i metodològiques 

Per estructurar els plans d’estudis no es va partir de zero. Des de la signatura del 
document de Bolonya, la Unió Europea havia avançat en el procés de definir l’espai 
comú que constitueix l’EEES i, al seu torn, havia endegat uns treballs previs que es van 
estructurar en el projecte Tunning. 

A l’Estat espanyol, ANECA va encarregar a diferents comissions específiques el 
redactat de llibres blancs per als diferents ensenyaments, concretament: a) El Llibre Blanc 
dels estudis d’Història (El Libro Blanco para el diseño del Título de Grado de Historia, 
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Programa de Convergència Europea, ANECA, 2003) i b) El Llibre Blanc dels estudis de 
Geografia (El Libro Blanco para el diseño del Título de Grado de Geografía, Programa de 
Convergència Europea, ANECA, març de 2004). 

Tots aquests estudis i documents indiquen la necessitat d’estructurar el contingut 
global de l’ensenyament i de les diferents matèries/assignatures per facilitar l’obtenció de 
determinats nivells de coneixement, competències i habilitats, prèviament definides, 
partint de la premissa que cal afermar dos conceptes bàsics: 

— la participació activa de l’estudiant en el procés d’aprenentatge (aprendre a 
aprendre) 

— el convenciment que aquest procés d’aprenentatge no s’acaba amb els anys en 
què aquest procés es realitza de manera guiada/tutelada, sinó que és un procés que dura 
al llarg de la vida (formació continuada). 

  

El treball dels consells d’ensenyament 

Es van definir les habilitats i les competències de cadascun dels ensenyaments, i les 
estratègies docents i els plantejaments bàsics de l’avaluació continuada. Tota aquesta 
tasca va quedar reflectida en les guies docents de les diferents assignatures (vegeu Guia 
docent de la Facultat de Lletres) que enguany han adoptat una forma definitiva a partir 
del disseny de l’aplicatiu DOCNET. En aquestes guies docents s’explicita el contingut de 
l’assignatura (programa), les estratègies d’aprenentatge, l’estructura i els paràmetres de 
l’avaluació i la bibliografia recomanada. 

En finalitzar cada curs els dos consells d’ensenyament han elaborat una memòria 
que s’ha presentat a l’ACU en la qual s’indicava el procés de la implantació del pilot curs 
per curs i els resultats obtinguts. 

  

Per concloure 

La participació en el pla pilot ens ha permès apropar-nos d’una manera pràctica a 
l’espai europeu d’ensenyament superior i introduir-hi les innovacions que proposa que 
bàsicament giren entorn d’una  nova manera d’organitzar l’ensenyament que centra 
l’atenció en l’alumne i en el seu procés d’aprenentatge. 

Els dos ensenyaments que han actuat de pilot s’han organitzat de manera autònoma 
i, en conseqüència, presenten lleugeres diferències d’estructura interna en alguns 
paràmetres tot i que comparteixen objectius. El resultat, pocs mesos abans de completar-
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se l’experiència amb la finalització dels estudis de la primera promoció de cadascun dels 
ensenyaments participants, és extraordinàriament positiva: 

- La taxa d’èxit s’ha incrementat notablement malgrat que una part petita de 
l’alumnat no hagi pogut seguir el pilot  per un seguit de raons (bàsicament 
laborals).  

- Les qualificacions obtingudes per l’alumnat que ha seguit el pilot han millorat 
notablement. 

- La participació de l’alumnat a les classes de les diferents matèries (intervencions a 
classe) també s’ha incrementat i n’ha millorat substancialment el nivell del 
contingut, fet que palesa l’interès i el treball previ. 

- Cal, encara, insistir en la millora de l’expressió oral i escrita que, amb tot, ha 
experimentat un progrés positiu. 

- Cal, encara, motivar millor l’alumnat en l’àmbit de la mobilitat, que malgrat 
incrementar-se, encara es manté en un nivell reduït, com d’altra banda es 
produeix en el conjunt de la URV. 

- La taxa de no presentats s’ha mantingut estable, la qual cosa ens fa pensar que la 
no concurrència a les proves o als exàmens no es deriva directament de la 
metodologia  emprada sinó que obeeix a altres causes de difícil definició. 

- La participació en el pilot ha permès l’aplicació de noves metodologies docents, 
no únicament la utilització de les TIC, que alguns professors/es ja utilitzaven 
anteriorment i que ara  s’ha estès a gairebé la totalitat del professorat  que ha 
participat en el pilot, sinó en la incorporació d’altres estratègies com es detalla, 
per exemple, en l’apartat dedicat al pilot d’Història. 

En resum, malgrat que cal encara continuar progressant en el camí iniciat, per 
als dos consells d’ensenyament i per a l’equip de direcció de la Facultat de Lletres 
l’experiència ha estat extraordinàriament positiva. Positiva en ella mateixa i per la 
dinàmica que ha generat en el centre, que té un percentatge superior al 80% 
d’assignatures introduïdes a l’aplicatiu Docent en clau ECTS, cosa que representa, en 
paraules de la vicerectora de Docència de la nostra Universitat, el major índex de 
participació d’entre totes les facultats de lletres de l’Estat en processos d’innovació 
lligats a la participació a  l’EEES.  

   http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/PQDocent/convocatoriaPQD2007.htm 
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 Ajuts a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat 

El Consell Social es va assabentar de l’existència d’alguns estudiants de la 
URV als quals se’ls denegava la beca del MECD per no complir els requisits 
d’expedient acadèmic, una manca de requisits 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 quart any els ajuts  a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat. 

En la convocatòria d’aquest any, s’han atorgat beques a deu alumnes, per una 
quantitat total que sobrepassa els 30.000 euros, destinats a cobrir les taxes de 
matrícula i a subvencionar una part de les despeses en material didàctic, transport 
i residència d’aquests estudiants. 

  http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/Ajuts%20estudiants/Cajut_estudiants2006-07.htm 

 

 
Participació en la Càtedra URV- Empresa, per al foment  

de l'emprenedoria i la creació d'empreses 

El Consell Social de la URV, en el marc de la  seva funció d’acostar l’empresa 
a la universitat, ha dotat aquesta càtedra amb 30.000 euros. Creada per les 
cambres de comerç de la demarcació de Tarragona, la Cepta i la URV, el seu 
objectiu és promoure l’esperit emprenedor a les comarques meridionals de 
Catalunya en general i als estudiants 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 al món de l’emprenedoria.  

El seu president forma part de la comissió de seguiment de la càtedra, que 
s’ha reunit en dues ocasions. El secretari executiu participa en aquesta càtedra 
mitjançant una presentació del Consell Social en què informa sobre els ajuts i 
serveis que el consell ofereix als alumnes emprenedors.  

  http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/index.html 

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html#empr 
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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 euros per centre, possibilitar l’organització d’actes per difondre a la 
societat i a la comunitat universitària el reconeixement a empreses, institucions o 
persones  de l’entorn que s’han destacat per la seva col·laboració amb centres o 
departaments de la URV.  

Aquest any han organitzat aquests actes tres centres: 

La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, per agrair els anys de 
dedicació i col·laboració d’algunes de les entitats que acullen els estudiants i on 
entren en contacte amb la realitat professional. Les institucions guardonades van 
ser el CEIP Pràctiques, l'Institut Pere Mata, l’Hospital Psiquiàtric Universitari, el 
CRAE La Pastoreta (SAGESSA), els Serveis Territorials del Departament de Justícia 
i del Departament d'Educació i la regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Reus.  

També van organitzar sengles actes de reconeixement, l’Escola Universitària 
d’Infermeria, per reconèixer la important col·laboració de  l’Hospital  Joan XXIII, i 
l’Escola de Treball Social, que va emmarcar en la VI Jornada de Treball Social el 
seu acte de reconeixement a les empreses col·laboradores. 

  http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/Ajuts%20reconeixement/Reconeixement_2007-08.htm 

 

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

Aquest ajut, que s’ha convocat per segon any, pretén motivar l’alumnat a 
escollir aquest vessant solidari en els seus treballs i contribuir, mitjançant les 
pròpies iniciatives, a la millora de la convivència i a la lluita contra la desigualtat 
social. 

Està adreçat als/les 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 d’acord amb uns criteris de solidaritat, de repercussió 
social, de nombre de beneficiaris i de repercussió en el territori, entre altres.  

 Un cop valorats els treballs segons els criteris establerts en les bases 
reguladores de l'ajut, el jurat va decidir atorgar l’ajut a la candidatura “Protecció 
d'aqüífers per a recuperació de metalls / substàncies contaminants dels lixiviats 
d'una mina d'or", de Jordi Ampurdanès Vilanova, Jordi-Enric Beseran Sauras, Noel 
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Ropero Martínez i David Vilamayor Caamaño, de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química, i  dotar-lo amb 12.000 euros. 

 

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 especialment 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.  

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, 
aquest any ha convocat, per primera vegada, uns 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 de 
l’alumnat. 

La Comissió d’Avaluació de les dues convocatòries d’aquest any ha concedit 
ajuts a les propostes següents: 

 
 

Acte de reconeixement de l’Escola d’Infermeria  
a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona 
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• “Creació d'un showroom", presentada per José Daniel Dorado Rueda, 
Sebastià Domínguez Saez i Daniel Contreras Sánchez, de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria, amb una quantia de 4.500 euros. 

• “Diet world; una nova forma d'entendre la nutrició i la dietètica", 
presentada per Jordi Merino Ribas, de la Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut, amb una quantia de 3.000 euros. 

• “SmartOxide / Domile", presentada per Carlos Ezquerra Cerdán, Ioannis 
Aslanidis i Jordi Compte Garcia, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, 
amb una quantia de 5.000 euros. 

• “TechnoDAC: serveis web per a dispositius mòbils", presentada per Carles 
Cuenca Domínguez i David Rodríguez Moreno, de l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyeria, amb una quantia de 5.500 euros. 

   http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/Ajuts%20emprenedors/Cajut_empreneduria2007-08.htm 

 

 
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 seus estudis. 
Moltes famílies no poden assumir aquest cost d'oportunitat, i opten perquè deixi 
els estudis, independentment de la seva capacitat intel·lectual o vocació per a 
l'aprenentatge. 
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Per contribuir a minorar 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 segona 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 i filles. 

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

 La Comissió de Selecció de les beques patrocinades va adjudicar les 
següents cinc beques patrocinades, que s'iniciaran durant el curs acadèmic 2007-
08: 

• Beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant d'Història 
de l'Art 

• Beca anual renovable de sis cursos acadèmics a un estudiant de Medicina 

• Beca anual renovable de tres cursos acadèmics a un estudiant de Ciències 
Empresarials, campus de les Terres de l'Ebre 

• Beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant d'Història 

• Beca anual renovable de tres cursos acadèmics a un estudiant d'Enginyeria 
Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica 

 

 
 

Lliurament de les beques Repsol 
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 A més, i atès els bons resultats assolits pels alumnes, s’han renovat les 
beques concedides en la convocatòria del curs passat: 

• Beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant de Dret (2n 
curs) 

• Beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant 
d'Administració i Direcció d'Empreses (2n curs) 

 

http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/Beques%20patrocinades/Beques_patroc_2007-08.htm 

 

Premis Consell Social al millor treball de recerca de secundària 

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili ha convocat per primera 
vegada els Premis Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs 
de síntesi de cicles formatius de grau superior, corresponents al curs acadèmic 
2006-07.  

Al Consell Social pensem que l’estudiant que ha après a fer un bon treball de 
recerca a secundària ha fet el primer pas per assolir l’excel·lencia universitària i 
professional. Per això, aquests premis estan destinats a recompensar l’esforç de 
l’alumnat de centres de secundària de les comarques de Tarragona que han 
elaborat un treball de recerca fet amb rigor i qualitat. 

 
 

Lliurament de premis als millors treballs de recerca de secundària 
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Cadascun dels fins a deu premis consisteix en un ordinador portàtil per a 
l'estudiant, un ajut econòmic per l'import corresponent als crèdits matriculats en 
el primer curs de qualsevol titulació oficial en centres integrats de la URV, i un 
val de 300 euros per al centre de secundària on s'ha dut a terme el treball per a 
l'adquisició de material didàctic i/o bibliogràfic. 

Els deu premis d’aquesta convocatòria han estat per als treballs següents: 

• "Creació i enregistrament d’una maqueta", d’Aleix Duran Ayxendri, 
centre: IES Martí Franquès. Tutora: Remei Tell 

• "La malarioterapia, una malaltia que en cura una altra", de Laia Ferré 
Moragues, centre: IES Martí Franquès. Tutora: Isabel Lluís  

• "L’smog fotoquímic al Camp de Tarragona", de Roger Gilabert Oriol, 
centre: IES Martí Franqués. Tutor: Jaume Mateu  

• "L’ascensor espacial", de Francesc Xavier Grau Bové, centre: IES Narcís 
Oller. Tutor: Eduardo Zato 

• "Calculadores: origen i evolució"; de José Ángel Guerrero Serena, centre: 
IES Vila-seca. Tutor: Ventura Ferré  

• "Caiguda amb fregament" de Gerard Massons Gassol, centre: Sagrat Cor de 
Jesús. Tutora: Esther Clotet 

• "Els nens i adolescents amb TDA-H", Melina Sánchez Álvarez, centre: IES 
Vila-seca. Tutor: José M. Camps  

• "Què hi ha darrere dels bessons bizigòtics o monozigòtics?", de Natalia 
Linares Martínez, centre: IES Vila-seca. Tutor: Jaume Valls  

• "Els Pets, els Beatles de Constantí", de Miriam Pena Sánchez, centre: IES 
Gaudí-Reus. Tutora: Montserrat Corretger 

• "Projecte arquitectònic Passeig Casanova", de Marçal Virgili Bartolomé, 
centre: IES Martí Franquès. Tutor: Jordi Heredia  

 
 

  

   http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/premis.html#PSecund  

 

 

 

 

 

 

 

Setmana de la Ciència 
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 Arran de l’èxit dels premis de treballs de recerca de secundària, el Ple va 
decidir, a instàncies del jurat, participar en la Setmana de la Ciència a Tarragona, 
que es va celebrar els dies 14, 15 i 16 de novembre al Palau de Congressos de 
Tarragona,  per difondre no només aquest sinó tots els altres premis i ajuts del 
Consell Social entre els assistents en particular i la societat en general. 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquesta finalitat es va repartir entre els assistents un díptic  d’informació 
de tots els premis i ajuts del Consell, i un llibret-CD editat per a aquesta ocasió 
que recull els pròlegs del rector, del president del Consell i del president del 
jurat, i la presentació de la vicerectora d’Estudiants i del director de l’obra, així 
com els treballs premiats i un resum de cadascun d’ells.  

Aquest llibre, del qual es van lliurar prop de mil exemplars, va ser molt ben 
rebut per l’alumnat de secundària, que en aquell moment estaven preparant el 
seu treball, o estaven a punt de fer-ho. A l’estand va ser-hi en tot moment algun 
dels premiats per oferir als visitants explicacions sobre el seu treball o consells per 
elaborar-lo. L’ambientació musical de l’estand, a més, era el resultat d’un dels 
treballs guanyadors. 

Els visitants actius a l’estand del Consell Social (la majoria estudiants i 
professorat de secundària)  van superar els 800, dels quals 690 han col·laborat 
contestant una microenquesta relacionada amb la percepció que té la societat de 
la Universitat.  

   http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/PSecundaria/CD%20Premis%202006-07/index.htm 

 

Ajuts per a la internacionalització dels màsters  de la URV 

 
 

Estand a la Setmana de la Ciència 
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La Universitat Rovira i Virgili ha assumit una posició de lideratge i 
compromís en el context d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior 
(EEES). Aquesta reforma de l’estructura de les titulacions universitàries ha 
d’harmonitzar la durada, els mètodes d’aprenentatge i les activitats acadèmiques 
a les universitats europees, la qual cosa facilitarà la mobilitat dels estudiants 
universitaris en el context europeu i la seva integració al mercat laboral europeu. 
Les universitats capaces d’internacionalitzar la seva oferta asseguren el futur. 

El Consell Social, conscient de la importància d’aquest projecte, liderat per 
l’Escola de Postgrau i Doctorat, ha aprovat de manera extraordinària finançar-ne 
l’inici i la posada en marxa de determinades línies d’actuació, entre les quals hi 
ha la promoció de la nova oferta de màsters, una promoció específica a la Xina, 
la captació d’estudiants internacionals i un pla d’acollida integral. 

http://www.urv.net/estudis/doctorat/EdPD.html 

 

Altres 

- Participació del secretari executiu en l’elaboració del Llibre Blanc  de les 
Universitats Catalanes, encarregat per l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques (ACUP). Aquest llibre és un projecte ambiciós de reflexió sobre un 
model d’universitat catalana innovador i competitiu en el panorama europeu i 
d’aportacions específiques per avançar cap a aquest model desitjat.  

Per la seva banda, el rector i el president han estat una part activa en la 
jornada de debat d’aquest Llibre Blanc, que va aplegar persones expertes i 
coneixedores del món de la universitat i l’R+D, per debatre conjuntament les 
ponències impulsades a l’entorn de sis grans àmbits, i també han participat en 
algunes de les reunions de l’ACUP per impulsar la participació dels presidents de 
consells socials en aquesta associació. 

- Edició del llibre Cinco años de Premios Consejo Social a la Calidad 
Docente, que s’ha difós a l’Estat espanyol i a 180 universitats sud-americanes. 

-  Col·laboració en la creació de l’Oficina del Voluntariat 

- Participació de la Sra. Roser Recasens, membre del Consell, i col·laboració 
econòmica en el grup de treball de l’Agència per a la Qualitat Universitària que 
ha de coordinar el tercer estudi d’inserció laboral, i que per primera vegada 
inclourà el tercer cicle. 
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- Edició 
de les conclusions de la V Jornada d’Innovació Docent de l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la URV 

- Finançament del 50% de les despeses del programa de suport de la URV als 
esportistes d’alt nivell, un nou projecte del vicerectorat d’estudiants que vol 
facilitar-los l’alternança dels seus estudis amb l’activitat esportiva. 

 - Destinació, un any més, de l’1% del pressupost del Consell a la URV 
Solidària.  

- Projecció exterior del Consell Social per donar a conèixer l’existència 
d’aquest òrgan i posar a l’abast de la societat les seves possibilitats. Amb aquest 
objectiu, ha col·laborat en l’edició de premsa especialitzada, 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.   

- Participació del Dr. Jordi Gavaldà, secretari executiu del Consell, com a  
delegat del rector, al Centre d’Estudis de l’Aviació (Cesda) des de l’1 d’agost de 
2006, amb la col·laboració del Consell Social. Des d’aquella data s’ha elaborat 
per primera vegada la memòria del Cesda i l’informe preceptiu que facilita 
l’oportuna rendició de comptes a l’Administració catalana i a la societat, i 
incrementa la projecció del centre vers l’entorn professional i territorial. Durant 
aquest temps s’ha modificat la qualificació de centre adscrit a centre vinculat, 
segons recomanació del subdirector general d’Universitats, s’han regularitzat 

 
 

Acte de col·locació de la primera pedra del centre d'R+D+I 
 en nutrició i salut de la URV i del centre  

per a bioempreses del Tecnoparc 
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diferents tràmits administratius relacionats amb les proves d’accés, admissió, 
matrícula i avaluació i la redacció d’un programa d’accions administratives 
biunívoques Cesda-URV conjuntes, on s’han temporitzat les accions i identificat 
els seus responsables. El delegat del rector ha participat en els processos de 
selecció de personal i en els actes acadèmics més destacats: inauguració del curs, 
jornades de portes obertes, acte de recepció del nou material aeronàutic, acte de 
graduació, etc.  

- Al llarg de l’any, el president s’ha reunit en diferents ocasions amb 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), i ha treballat en 
l’elaboració d’uns nous estatuts que establiran la participació dels presidents de 
consells socials.  

- Implantació de la signatura electrònica per a la tramesa de les     
convocatòries del Ple i comissions. 

 

 

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. 
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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. 

 

  

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. 

 

  

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. 
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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.cat 

 

 

 

 

 

 



            M E M O R I A   C O N S E L L  S O C I A L   U R V   2 0 0 7  
          

   

 42 

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. 

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

 

 

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 
n’han d’orientar l’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 i en formen 
part els presidents dels consells socials de les universitats públiques, entre altres.  

 
http://www.aqucatalunya.org 
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Jornades de presidents i secretaris de consells socials de les universitats 
públiques espanyoles 

 

Aquestes jornades tenen lloc dues vegades l’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.  
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4. Memòria Econòmica  2007 
 
 
 
4.1 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2006 DEL CONSELL SOCIAL 
 
 
El Ple del Consell Social, en la reunió de 9 de maig de 2007, va aprovar la 

liquidació del Pressupost 2006.  
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Notes explicatives a la liquidació del Pressupost 2006: 
 
 
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 2006 la subvenció atorgada per la Generalitat s'ha 
incrementat fins a 466.650 euros.  

 
 
 
DESPESES 
 
Capítol I: Despeses de personal 
 
Recull les retribucions satisfetes al personal de la Secretaria del Consell Social 

i les cotitzacions socials obligatòries. 
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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. 
Transferències pels projectes de reconeixement d'empreses, despeses dels 
cursos per a tutors de l'Escola d'Infermeria i per a l'edició del llibre de les 
conclusions de les Jornades de Qualitat. 

- Subministraments: petites despeses en materials no inventariables.  
- Comunicacions: despesa de telèfon, fax, missatgeria, etc. 
- Transports i trasllats: despeses per la utilització de mitjans de transport externs. 
- 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, la compra de cintes identificadores, la participació en l'EAIR, en les 
Jornades de la II República i en el Pla d'Acollida d'Alumnes Internacionals de 
Postgrau. 

- Estudis i treballs professionals: honoraris d'empreses i professionals 
independents que hagin prestat serveis per al Consell Social o per als seus 
projectes (auditoria, catalogació de material bibliogràfic i comunicació 
intercentres), import dels Premis a la Qualitat Docent atorgats pel Consell i 
edició del DVD per al llibre Cinc anys de Premis del Consell Social a la 
Qualitat Docent. 

- 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, del llibre Cinc anys de 
Premis del Consell Social a la Qualitat Docent i participació en altres 
publicacions com el suplement universitari de l’Indicador Económico. 
 
 
Capítol IV: Transferències corrents 
 
Beques i ajuts atorgats pel Consell Social (per a estudiants amb dificultats, 

ajut solidari, ajuts a emprenedors i beques patrocinades) i transferències a altres 
organismes en què participa el Consell Social com la càtedra Emprenedoria i la 
Fundació Gresol. 
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Capítol VI: Immobilitzat 
   
Recursos destinats a crear o adquirir béns de capital i inventariables. La 

inversió més important d'aquest exercici ha estat l'adquisició d'un ordinador per a 
la sala de reunions del Consell. 

 
 
 
 
4.2  PRESSUPOST 2007 DEL CONSELL SOCIAL 
 
 
El Pressupost 2007 del Consell Social va ser aprovat pel Ple del Consell el 21 

de desembre de 2006, per un import de 479.716,20 euros. El 12 de juliol de 2007 
el va modificar per incorporar-hi el romanent i el 21 de febrer de 2008 va 
actualitzar l'import finalment atorgat (amb un increment de 2.352,97 euros). 
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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. 

 

 
 
 

 
 



            M E M O R I A   C O N S E L L  S O C I A L   U R V   2 0 0 7  
          

   

 49 
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Per a l'exercici 2007 s'han pressupostat tot un seguit de projectes a 

desenvolupar pel Consell Social. Alguns són nous, altres són la continuació de 
projectes iniciats en exercicis anteriors. A continuació reflectim l’evolució 
d'aquests projectes: 
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4.3  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2006 DE LA URV 

 

El Ple del Consell Social, en la reunió de 9 de maig de 2007, va aprovar la 
memòria i estat de liquidació del Pressupost de l’exercici 2006 de la URV. En la 
reunió de 12 de juliol de 2007 va aprovar la Memòria econòmica auditada de 
l’exercici 2006. Aquesta Memòria conté tres parts diferenciades: 

 

- Comptabilitat pressupostària, que inclou: 

 
- una memòria amb una introducció sobre l'organització de la Universitat i 
altres consideracions, les bases de presentació dels comptes anuals i els 
criteris comptables aplicats, comentaris a la liquidació del pressupost 
d'ingressos i de despeses, als comptes extrapressupostaris, als pressupostos 
tancats, el saldo pressupostari i el romanent de tresoreria. 
- els comptes anuals pressupostaris: amb la liquidació del Pressupost 2006 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. 

 
- Annexes: ingressos, despeses, ratis pressupostaris, 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 (Real decret 
1098/2001, de 12 d’octubre). 
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INGRESSOS 
 

 
 

        DESPESES 
 

 
 

CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI – RESULTAT 
ECONOMICOPATRIMONIAL 
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BALANÇ 
 

 
 

COMPTE DE RESULTATS ECONOMICOPATRIMONIALS 
 

 
 
 
 
 



            M E M O R I A   C O N S E L L  S O C I A L   U R V   2 0 0 7  
          

   

 54 

VALORACIÓ DE L’INVENTARI PATRIMONIAL 
 

 
 
 

 
 

4.4  PRESSUPOST 2007 DE LA URV [1] 
 

El Ple del Consell, el 21 de desembre de 2006, va acordar “aprovar el 
Pressupost 2007 de la URV i documentació que s'hi adjunta, condicionat a la 
posterior autorització, 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 per al pressupost 

- Noves actuacions 2007 

- Resum per capítols 

- Pressupost d'ingressos i despeses per naturalesa 

- Notes explicatives dels conceptes pressupostaris 

                                                             
[1] Dades extretes del Pressupost 2006 i 2007 de la Universitat, aprovat pel Consell Social. 
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- 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 oficials 

- Annex pressupost de contracte programa amb centres i departaments 

- Annex pressupost de guies docents 

- Annex pressupost de Biblioteca 

- Annex distribució d’ajuts als sindicats 

- Tarifes dels serveis 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
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PRESSUPOST DE DESPESES 
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PRESSUPOST PER PROGRAMES 
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5. ANNEX 
 

 

Discurs del Sr. Àngel Cunillera,  president del Consell Social de la Universitat 
Rovira i Virgili, en l’acte d’inauguració del curs acadèmic del sistema universitari 
català 

 

 

Palau de Fires i Congressos de Tarragona, 14 de setembre de 2007 

 

 

Molt Honorable President, Honorable Conseller, 

Rector Magnífic,  Il·lustríssim Alcalde, 

secretari general,  Sra. Regàs, 

rectors i presidents de consells socials, autoritats, comunitat universitària, 
amics i amigues 

 

Enguany la URV té l’honor d’acollir l’acte d’inauguració del sistema 
universitari de Catalunya: Per aquest important motiu hem volgut reunir-vos en 
aquest recinte singular que ens ha ofert la ciutat de Tarragona, en nom de tot el 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, i que la nostra presència el fa 
universitari per unes hores.  

 

La interrelació entre societat i Universitat en tots els àmbits ens ha de fer 
reflexionar sobre el passat i el present del nostre sistema i el de la nostra 
Universitat. L’exercici de passar del present al futur l’hem de fer tots 
conjuntament: Universitat i societat. 

 

En aquest sentit, els consells socials de les universitats públiques del sistema 
universitari català ens hem afegit institucionalment —com no podia ser d’altra 
manera— a una iniciativa dels rectors. En aquest sentit, l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques oferirà abans d’acabar l’any el producte del treball de 
moltes persones preocupades per la construcció d’una universitat millor —una 
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societat catalana millor, en definitiva—, en forma de Llibre Blanc, amb els ulls 
posats especialment en el mitjà i llarg termini. 

  

En el dia a dia estem immersos en temes com les fases finals d’adaptació a 
l’espai europeu d’educació superior —on malauradament no s’ha aconseguit 
unificar les durades dels bachelors, ni tan sols a l’Estat espanyol— a més d’altres, 
com l’àrea europea de recerca, la programació dels nous títols de grau, els nous 
plans d’estudis, el mapa de titulacions, etc.  

 

Durant el proper any tindrem unes eleccions estatals, que no haurien 
d’afectar —encara que sempre ho han fet— la dinàmica habitual del sistema 
universitari. 

 

És urgent que, una vegada per totes, apliquem una llei d’universitats producte 
del consens polític, que perduri prou temps per ser efectiva, sense que l’afectin 
els canvis polítics. O bé, millor encara, que doti les universitats d’una autonomia 
total, amb els mecanismes necessaris de rendició de comptes posterior. Evitaríem 
així el bloqueig que suposen el devessall de modificacions de les lleis i normes de 
rang inferior: la nostra Llei d’universitats, el nostre Estatut, els reglaments i les 
normatives, etc., que patim ara, als quals ni ens podem ni ens hi volem 
acostumar. 

 

La modificació de la LOU hauria de permetre incorporar en la subsegüent i 
obligada modificació de la LUC els principals aspectes extrets d’aquest Llibre 
Blanc que abans esmentava. També hauria d’establir “normativament” els 
fonaments de la universitat que necessitem i volem, i permetre solucionar alguns 
dels principals problemes que afecten la nostra societat i el nostre sistema 
universitari. A tall d’exemple, creiem que aquestes solucions podrien atènyer 
alguns dels punts següents: 

 

• Universitats amb criteris de contractació propis que valorin per damunt 
d’altres conceptes la gestió professionalitzada, innovadora i eficaç. 

• Millora de les ràtios estudiant/personal universitari, ràtios PDI/PAS, etc. 
més favorables, la qual cosa pot facilitar la millora de la docència 
(adequada a l’espai europeu d’educació superior), recerca i transferència. 

• Aplicació de sistemes híbrids de personal universitari funcionarial i 
contractual. 

• Plena incorporació de la dona com a estudiant, professora, administradora 
i gestora universitària, en termes d’igualtat de gènere. 

• Recerca i captació de recursos no públics que financin parcialment la 
universitat pública, mitjançant activitats educatives extraordinàries, vendes 
o oferiment de serveis. 
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• Afavoriment fiscal de les donacions privades. 

• Definició i consolidació, per part de les administracions, de beneficis 
fiscals per a aquelles empreses i institucions que contractin a les 
universitats els serveis docents, de recerca i d’innovació que li són propis. 
Això ha d’afavorir la consecució del percentatge del PIB que el Govern té 
previst per a recerca, no tan sols en l’apartat públic sinó en la combinació 
de la recerca pública i privada. 

• Avaluació de les despeses reals dels ensenyaments, recerca i transferència, 
per adaptar-los a la correcta gestió econòmica i financera de la Universitat. 

• Participació efectiva dels estudiants en l’activitat de la seva universitat. 

• Taxes 0 (zero) per a aquells alumnes que obtinguin bons resultats, o 
préstecs de retorn diferit, que incloguin el cost d’oportunitat. 

• Taxes ajustades a preu no subvencionat per a aquells alumnes que 
reiteradament no assoleixen uns resultats mínims. 

• Integració de les polítiques d’innovació i competitivitat industrial amb els 
diversos sectors econòmics i industrials participats, emprant eines com el 
pacte estatal per a la recerca. 

 

Conseller, rectors, la institució universitària es mou i s’haurà de continuar 
movent durant el futur pròxim en un món de canvis profunds i trepidants, on de 
vegades sorgeixen discrepàncies entre el món universitari i els governs. Els 
consells socials us demanen, i exigeixen alhora, que aquestes discrepàncies es 
resolguin en marcs i fòrums apropiats i se’ls doni una ràpida i efectiva resposta, 
que eviti malentesos. Convertir aquestes discrepàncies en batalles mediàtiques no 
fa res més que crear confusió a la societat i ajudar que tot el sistema universitari 
de Catalunya perdi credibilitat. 

 

Pel que fa a la Universitat Rovira i Virgili, ha estat capdavantera a contribuir 
al desenvolupament econòmic, social i cultural del seu territori natural. Ara hem 
de continuar augmentant aquesta contribució i podem aprofitar moltes 
oportunitats, mitjançant les actuacions següents: 

 

• Donar suport en l’entorn de les futures vegueries a la implantació territorial 
de la nostra Universitat —tal com ja s’ha iniciat a les Terres de l’Ebre—, 
impulsant noves accions al Penedès i altres comarques de Tarragona, i 
activant el somni d’una Universitat d’Estiu internacional i mediterrània al 
complex de la Savinosa. 

• Potenciar —com ho han fet als Estats Units d’Amèrica— la presència 
d’estudiants d’altres estats i països, per formar-los i poder retornar al país 
que els ha format el fruit professional del coneixement adquirit.  

• Condicionar el nombre d’alumnes que adquireixen el coneixement i les 
habilitats professionals per exercir després la seva professió a altres 
contrades, i no impedir l’accés a potencials estudiants que viuen i treballen 
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a Catalunya, ells o les seves famílies. Aquesta tendència provoca en alguns 
sectors importants dèficits de professionals qualificats que s’han de cobrir  
amb la incorporació de personal forà, amb uns costos socials i econòmics 
excessius. Cal replantejar-se el districte únic o, potser, pensar en una 
harmonització i homogeneïtzació de les PAU. 

• Donar suport institucionalment a estudis estratègics (per exemple, el de 
pilot universitari d’aviació) vinculats a la nostra Universitat i que, pel seu 
alt cost, no pot assumir econòmicament cap universitat pública sense la 
participació financera estable privada o/i institucional. 

• Potenciar la creació d’un nombre significatiu de noves empreses de base 
tecnològica, en l’entorn dels parcs científics previstos, per tal de donar peu 
a un nou teixit empresarial. 

  

Cal agrair l’esforç que el Govern de la Generalitat ha destinat al Pla 
d’infraestructures pròpies del sistema universitari. No obstant això, en el cas de la 
Universitat Rovira i Virgili, universitat jove i encara en construcció, hem de ser un 
xic més agosarats i buscar fórmules perquè la nostra Universitat es doti de totes 
les infraestructures necessàries. És obvi que el campus de les Terres de l’Ebre, la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, l’Escola Tècnica d’Arquitectura i la 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia no poden esperar gaire temps per 
ser construïdes. 

 

Des del Consell Social podem assegurar que la comunitat universitària, de la 
qual formem part junt amb el PAS, el PDI i l’estudiantat, necessita la complicitat 
de tota l’Administració pública i de les institucions (col·legis professionals, 
cambres de comerç, sindicats, organitzacions empresarials, associacions d’antics 
alumnes). D’aquesta manera es posarà a la pissarra la importància estratègica dels 
ensenyaments superiors per al futur del nostre país, amb un disseny d’universitat 
extremadament emprenedora que doni resposta als reptes socials de benestar i 
cohesió, i als reptes econòmics de competitivitat empresarial, i que sigui model 
dins i fora del país, de l’Estat i d’Europa. 

 

Com és prou conegut i reiteradament objecte de comentari per part dels 
nostres polítics, el nostre país pateix un desequilibri territorial que impedeix la 
igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans. I el territori de l’àmbit de la nostra 
Universitat és un dels perjudicats en aquest desequilibri. Són innombrables els 
esments al reequilibri territorial en els programes electorals de tots els partits. De 
tots, sense distincions. Però malauradament, a l’hora dels fets, que és o hauria de 
ser el que compta, s’apliquen polítiques desequilibrants que eixamplen cada 
vegada una mica més aquella igualtat d’oportunitats tan proclamada. Sense anar 
gaire lluny, la nostra Universitat rep menys pressupost del que li correspondria si 
apliquéssim ràtios fonamentades en el PIB aportat o, senzillament, en el nombre 
d’habitants.  
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No vull dir amb això que es resti finançament a les altres universitats —a 
algunes els agreujaria la seva situació tècnica—, sinó que s’han de trobar les 
xifres adequades per donar cabuda a la docència i la recerca que es mereix 
Catalunya, sense castigar aquells qui mai ploren. 

 

Catalunya és un país tan petit que no tothom pot fer-ho tot i, a més a més, 
fer-ho bé, però sí que es pot organitzar en clústers específics (els campanars que 
cantava Lluís Llach en una de les seves cançons), on sí que es pot fer el millor, en 
perfecta harmonia amb els campanars veïns. 

 

Abans d’acabar vull donar-vos les gràcies, Sra. Regàs, per la lliçó que ens heu 
ofert en aquest acte solemne d’inauguració del curs acadèmic del sistema 
universitari de Catalunya.  

 

Finalment, voldria felicitar els guardonats amb la distinció Vicens Vives i, en 
l’àmbit de la URV, els qui avui heu rebut per diferents motius el reconeixement 
de la nostra Universitat. Sou els millors representants d’aquesta nova marca 
aglutinadora de totes les universitats catalanes —Universitat de Catalunya— que 
volem exportar a Europa i al món sencer. 

 

Bon curs 2007-08 a tothom. 
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