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1. Presentació del president 

Acabat el 2008, em correspon fer un cop més el balanç de la tasca feta des del Consell Social el 
passat any i donar-lo a conèixer a la societat en general i a la comunitat universitària en particular. 

M’agradaria remarcar que sento aquesta rendició de comptes no com una obligació, que ho és, 
sinó com un acte de reflexió que m’ajuda a veure on som i cap on ha d’anar la nostra aportació per 
contribuir a la construcció de la universitat que necessitem, i al benefici del territori que ens acull.

En aquesta memòria trobareu la relació d’activitats; no m’estendré en aquest punt. Si continueu 
llegint, veureu que hem complert molts dels nostres objectius i que podem sentir-nos satisfets de 
la feina feta. Hem consolidat projectes anteriors, n’hem encetat de nous; podríem dir que no hem 
parat i estem contents dels resultats. Sí que vull fer esment que tot allò que hem fet ha estat sota la 
llum de les directrius que marca la filosofia de l’espai europeu d’educació superior. I aquí sí que vull 
estendre’m una mica.

Estem ja esgotant els últims dies abans de la implantació definitiva de l’espai europeu d’educa-
ció superior. Tocaria ara anar concretant detalls i obrir la porta de bat a bat a l’EEES. Al contrari, però, 
aspectes de la implantació que ja es tenien per definitius ara es qüestionen des de certs col·lectius i 
se’n demana una revisió. No convé a la societat retrocedir en el camí fet i que ja ens ha portat, amb 
molts entrebancs, a una realitat que ja no és projecte, sinó que ja és aquí. 

El diàleg ha de ser la millor eina per desencallar aquest conflicte, que de cap manera pot alentir 
el progrés de la nostra política universitària en uns moments ja prou complicats pel context difícil 
que vivim. Però ha de ser un diàleg destinat a donar solucions col·lectives, no individuals, que no 
resolguin només problemes limitats en l’àmbit i en el temps. Per descomptat, les solucions han de 
comptar amb la complicitat de les administracions, que pot ser que hagin estat una mica lentes a 
reaccionar davant dels esmentats col·lectius.

 Ja sé que és agosarat exposar-ho en aquest moments, però penso que hem d’anar més enllà de 
Bolonya. Què vol dir això? En alguns fòrums es comença a parlar, de moment sense fer massa soroll, 
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de la conveniència d’ampliar aquest espai europeu a l’educació secundària. L’educació superior no 
és més que una part del sistema educatiu, l’últim graó d’una cadena que comença molts anys abans 
amb la incorporació del nen o nena a l’escola. 

Si estem prou convençuts de la bondat d’un espai comú per a l’educació superior com per 
treballar-hi malgrat les dificultats que un projecte d’aquesta envergadura comporta, hem d’anar 
pensant en un espai comú en l’educació en termes globals, respectant les característiques territorials 
pròpies de cada país, fet que, evidentment nodriria les universitats europees d’estudiants procedents 
de molts llocs diferents, sí, però d’un mateix sistema i nivell educatiu. Em sembla que el benefici 
d’aquesta harmonia educativa és prou evident. Aquestes diferències de nivell amb què s’arriba a la 
universitat arreu d’Europa dóna potser la clau de la durada dels estudis que necessita cada alumne/a 
per arribar al mateix sostre.

Potser això ara sembla una mica ciència-ficció, però també ho semblava la signatura de la de-
claració de la Sorbona, l’any 1998, dels ministres d’Educació de França, Alemanya, Itàlia i Regne 
Unit instant al desenvolupament d’un espai europeu d’educació superior.

No puc acabar aquestes reflexions sense agrair el suport que la comunitat universitària, i de 
forma singular el seu rector, ha donat al Consell. Sense la seva col·laboració no hauríem pogut tirar 
endavant amb èxit molts dels projectes i activitats que aquí trobareu relacionats.

Gràcies a tots i totes.
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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 pe-
ríode 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. 

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, qui va ser ratificat en el càrrec per acord del Govern de 
la Generalitat del 29 d’abril de 2008.
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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 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 cultu-
ral, 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 funcio-
nament i l’estructura dels consells socials catalans.

L’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili també defineix el Consell Social com l’òrgan de par-
ticipació 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 Genera-
litat 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, i modificat en el Ple del 9 de maig del 2007, en concreta el 
funcionament intern. 

• 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.pdf>
• Estatut de la 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 (31 de desembre de 2008)

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
Jordi Salvador i Duch. Sindicats 
Roser Recasens i Vives. Parlament de Catalunya
Jordi Tiñena i Amorós. Parlament de Catalunya
Joan Enric Carreres i Blanch. Antics alumnes
Ignasi Puig i Donet. Organitzacions empresarials
Josep Poblet i Tous. Ens territorials 

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
Andreu Piñol i Guiral. Estudiant

Secretari executiu: Jordi Gavaldà i Casado

 



8

Memòria Consell Social URV 2008

Modificacions al llarg de l’any

El Sr. Alejandro Pérez, representant del estudiants al Consell de Govern, va ser substituït pel Sr. An-
dreu Piñol el mes de juliol.

El Sr. Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona, va ser designat pels ens territorials el 
mes d’abril, com el seu representant, càrrec que estava vacant des de l’any 2006.

Les organitzacions sindicals de treballadors més representatives en l’àmbit de Catalunya de les 
universitats públiques van designar, el mes de juliol, el Sr. Jordi Salvador en substitució del Sr. Wi-
fredo Miró.

Les organitzacions empresarials van designar el Sr. Ignasi Puig perquè les representés, el mes 
d’agost. 

2.4 Organització i funcionament

De la Presidència

El president del Consell Social, nomenat per acord del Govern de la Generalitat 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 Catalu-
nya, pel Reglament d’organització i funcionament del Consell Social i per la resta de la normativa 
vigent.

L’actual president és el Sr. Àngel Cunillera. El seu nomenament el va acordar el Govern de la 
Generalitat de Catalunya l’any 2004; el 20 d’abril de 2008 va aprovar-ne la continuïtat en el càr-
rec.
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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 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 a altres reunions.

El 13 de maig de 2004 el president va ratificar el nomenament del Dr. Jordi Gavaldà com a se-
cretari 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 na-
turalesa 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 com-
posició i funcions que determini el Reglament. A més, el Ple del Consell Social pot crear les comis-
sions específiques que cregui convenients per al desenvolupament correcte de les seves funcions. 

El Consell Social compta també amb una Comissió per a la Creació d’Empreses d’Origen Uni-
versitari, que té la finalitat d’estudiar i elaborar l’informe previ al qual es refereix la disposició addi-
cional 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. 
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 Les comissions han de donar compte al Ple del Consell Social dels acords adoptats i del grau 
de compliment de les tasques encomanades.

El Consell Social de la URV
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2.5 Participació i representació del Consell Social  

(1) Amb veu i sense vot
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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 21 de febrer, el 24 d’abril, l’11 de juliol, l’1 d’agost (extraordinària), el 15 de setem-
bre (extraordinària), el 3 de novembre i el 22 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 21 de febrer, el 24 d’abril, l’11 de juliol, el 3 de novembre 
i el 22 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, el 14 de 
desembre.
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3.2 Acords principals 
 
 
Règim intern

Aprovar el Pressupost 2009 del Consell Social•	

Aprovar la liquidació del pressupost 2007 del Consell Social •	

Aprovar la Memòria d’Activitats del Consell Social 2007•	

Derogar la disposició transitòria única del Reglament d’organització i funcionament del •	
Consell Social de la URV, aprovat el setembre de 2004

Àmbit econòmic

Aprovar el Pressupost 2009 de la URV i la documentació que s’hi annexa, condicionat a la •	
posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de 
capítol 1.

Aprovar la Memòria econòmica de l’exercici 2007 de la URV: liquidació definitiva del pres-•	
supost i informe de gestió del pressupost. 

Aprovar la Memòria econòmica auditada 2007 de la URV.•	

Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2007 de la Fundació URV.•	

Aprovar les inversions previstes en el Conveni específic d’inversions de la URV per al perí-•	
ode 2007-2013 i el finançament previst.

Aprovar la resolució del Ministeri de Ciència i Innovació de concessió provisional d’un ajut •	
a la URV, en la modalitat de préstec, per import de 917.330 euros.

Aprovar el preu dels crèdits matriculats per estudiants visitants.•	

Aprovar els preus proposats per als títols propis de postgrau gestionats per la Fundació URV, •	
segons la proposta presentada pel Consell de Govern.
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Aprovar la proposta de mantenir en 3,5 el nivell d’experimentalitat del Curs d’Aptitud Peda-•	
gògica per al curs 2008-2009.

Aprovar els nivells d’experimentalitat per als crèdits dels programes de doctorat proposats •	
per al bienni 2008-2010.

Aprovar la desafectació dels fons bibliogràfics proposats pel Consell de Govern.•	

Aprovar la proposta de despesa plurianual presentada per l’equip de direcció per a la cons-•	
trucció de l’ETSA, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de 
la URV en els exercicis previstos.

Aprovar la segregació del terreny corresponent a l’ETSA i la constitució d’un dret de super-•	
fície a favor de l’Ajuntament de Reus per construir l’edifici de l’ETSA.

Aprovar la segregació del terreny corresponent al Centre de Bioempreses i la constitució d’un •	
dret de superfície a favor de l’Empresa Reus Desenvolupament Econòmic, SA (REDESSA) per 
construir l’edifici de bioempreses. 

Autoritzar el rector de la URV per acceptar la cessió gratuïta d’un terreny propietat de l’Ajun-•	
tament de Tortosa, de 3.216 m2 de superfície, situat a l’interior de la finca registral 40028, 
de la qual se segrega, destinat a la construcció del nou edifici de la Universitat a la ciutat 
de Tortosa.

Relacions amb la societat

Aprovar la dotació inicial de 40.000 € per al projecte Societat–EEES.•	

Aprovar la convocatòria dels ajuts a les millors idees emprenedores per al curs 2008-2009.•	

Aprovar la convocatòria d’ajuts per al curs 2008-2009 per a actes de reconeixement de col-•	
laboradors de la URV.

Aprovar la participació en el projecte de Fires i promocions, i dotar-la amb 15.000 €.•	

Aprovar la participació en el projecte R2B: Valorització del coneixement, i dotar-la amb •	
20.000 €.
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Acte de reconeixement de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  a Caixa Tarragona

Constitució i participació de la URV en altres empreses

Aprovar la incorporació de la URV al patronat de la Fundació Antoni de Gimbernat.•	

Aprovar la incorporació de la URV a la IUCN,  Academy of Environmental Law.•	

Informar favorablement l’empresa NT Sensors, SL, i emetre l’informe preceptiu previ a la •	
creació, per part del Consell de Govern de la Universitat, d’empreses de base tecnològica 
universitària (segons estableix la disposició addicional vint-i-quatre de modificació de la 
Llei Orgànica d’Universitats, 6/2001), la transcripció del qual és la següent:

Aprovació de la participació de la URV en l’empresa NT Sensors, SL, condicionada a l’acord •	
del Consell de Govern de la URV.

Aprovar la participació de la URV en EMUNI com a membre fundador, amb les condicions •	
aprovades en el Consell de Govern de la URV del 30 d’octubre de 2008.
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Aprovar l’adhesió de la URV a la Red Española de Universidades Saludables, amb les con-•	
dicions aprovades en el Consell de Govern de la URV del 30 d’octubre de 2008.

Aprovar l’adhesió de la URV a la AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Post-•	
grado), amb les condicions aprovades en el Consell de Govern de la URV del 30 d’octubre 
de 2008.

Àmbit solidari

Aprovar la convocatòria de les beques patrocinades per Repsol i el Consell Social de la URV, •	
per al curs 2009-2010.
Aprovar la convocatòria dels ajuts per a estudiants de la URV en especial dificultat per al •	
curs 2008-2009.
Aprovar la pròrroga de l’ajut a l’Oficina del Voluntariat i dotar-la amb 4.900 € per a l’any •	
2009. 
Aprovar la convocatòria presentada de l’ajut a un estudi, projecte o treball solidari del curs •	
2008-2009.

Personal acadèmic

Aprovar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2008.•	

Aprovar l’assignació de complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de •	
gestió al professorat que ha obtingut els informes favorables d’avaluació.

Aprovar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, per al curs acadè-•	
mic 2008-2009.



17

Memòria Consell Social URV 2008

Col·laboració amb centres i departaments

Aprovar el premis Consell Social a la Qualitat Docent, del curs 2008-2009.•	

Aprovar la convocatòria dels premis Consell Social als millors treballs de recerca i treballs •	
de síntesi de cicles formatius de grau superior del curs 2008-2009.

Aprovar la col·laboració sol·licitada pels Ajuts per cursar estudis de màster a la URV el curs •	
2008-2009 i designar la Sra. Roser Recasens per formar part del jurat que els ha d’atorgar.

Acte de graduació de la IV promoció de la diplomatura de Nutrició humana i dietètica
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Ensenyaments

Aprovació de la normativa de permanència d’estudiants a temps parcial.•	

Informar favorablement les propostes dels ensenyaments de grau i màster universitari que •	
aquesta Universitat preveu implantar el curs 2009-2010. La relació d’ensenyaments és la 
següent:

Facultat de Lletres
Publicitat i Relacions Públiques
Comunicació Audiovisual
Periodisme
Llengua i Literatura Catalanes 
Llengua i Literatura Hispàniques
Anglès
Màster Universitari en Societats Històriques i Formes Polítiques
Màster Universitari en Estudis Culturals en Llengua Anglesa: Texts i Contexts
Màster Universitari en Música, Paraula i Imatge (Participació en màster interuniversitari que coordi-
na la Universitat de Barcelona)

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Medicina
Màster Universitari en Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y del 
desarrollo (Participació en màster interuniversitari que coordina la Universitat de Granada)

Facultat de Ciències Jurídiques
Dret
Treball Social
Relacions Laborals i Ocupació
Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal (Participació en màster interuniversitari que coordi-
na la Universitat de Lleida)
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Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Administració i Direcció d’Empreses
Economia
Finances i Comptabilitat

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Pedagogia
Educació Social
Educació Primària
Educació Infantil
Psicologia

Facultat de Química
Química
Bioquímica i Biologia Mol·lecular

Facultat d’Enologia
Biotecnologia
Enologia

Escola Universitària de Turisme i Oci
Turisme
Geografia i Ordenació del Territori

Escola Universitària d’Infermeria
Infermeria

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

CESDA (Centre adscrit)
Aviació Comercial i Operacions Aèries
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Informar favorablement la proposta del Consell de Govern d’aquesta Universitat, de 30 •	
d’octubre de 2008, d’extinció progressiva de les llicenciatures en Història i en Història de 
l’Art, d’acord amb la normativa vigent.

Aprovar la implantació el curs 2008-2009 dels màsters: Formació de Professionals de la For-•	
mació, Enginyeria Termodinàmica de Fluids i Eficiència Energètica i Climatització.

Aprovar la implantació el curs 2008-2009 del màster Llengües i Cultures Europees, condici-•	
onada a l’aprovació per part de l’AQU.

Informar favorablement les memòries dels ensenyaments de grau d’Història i d’Història de •	
l’Art, i la seva implantació el curs 2008-2009 en cas que siguin verificades i avaluades favo-
rablement pel Consejo de Universidades.

Personal d’administració i serveis

Assignació de gratificacions extraordinàries al PAS de la URV.•	

Aprovació de les noves fitxes del Catàleg de llocs de treball del PAS de la URV.•	

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

Aprovació de les noves places de PAS de la URV.•	

Aprovació del nivell mínim d’accés per als funcionaris del col·lectiu de PAS que serà el que •	
es detalla en el quadre següent:

Cos o Escala Nivell mínim

A1 20

A2 18

C1 16

C2 14

AP 12
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3.3 Estudis i projectes desenvolupats 

Durant l’exercici 2008, el Consell Social ha treballat en diferents línies d’actuació, concretades en 
projectes.

Projectes de l’exercici 2008
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.

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.

Ajuts per a l’estudi de màsters.

Premis als millors treballs de recerca de secundària.

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

Projecció exterior de la URV.

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.

Ajut a l’organització de l’assemblea 2008 de l’Associació de professionals de gabinets de comu-
nicació d’universitats. 

Convocatòria de beques copatrocinades pel Consell Social i Repsol.

Suport a l’edició de les conclusions de les VI Jornades d’Innovació Docent.  

Ajut per al funcionament de l’Oficina del Voluntariat de la URV.
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Projectes i activitats desenvolupats  

PREMIS CONSELL SOCIAL A LA QUALITAT DOCENT

Per vuitena vegada es va convocar aquest premi, que té per 
objectiu incentivar l’esforç del professorat de la URV per millorar 
la qualitat docent mitjançant la innovació de la metodologia. El 
premi té una dotació de 3.500 euros per a cadascuna de les dues 
modalitats: individual i col·lectiva. 

Enguany els premis van recaure als treballs següents:

Modalitat individual

Aplicació de metodologies d’aprenentatge actiu a l’assignatura d’Economia del Medi Am-
bient, presentada per Miquel Àngel Bové, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.  
 

Modalitat col·lectiva 

De la qualitat docent a la qualitat total: l’EEES com a estratègia per a un nou paradig-
ma a l’EUTO, equip encapçalat per Victòria Sànchez, Escola Universitària de Turisme i Oci. 

 Aquest últim va ser mereixedor de la distinció Vicenç Vives, que atorga la Generalitat de Cata-
lunya, creada per premiar l’excel·lència en la docència universitària.
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RESUMS DELS TREBALLS PREMIATS

Aplicació de metodologies d’aprenentatge actiu 
a l’assignatura d’economia del medi ambient

Professor Miquel Àngel Bové
Departament d’Economia

El procés d’harmonització de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) comporta importants 
transformacions en els mètodes d’ensenyament a la Universitat i una oportunitat per millorar-ne la 
qualitat docent. Incloure l’estudiant en el propi procés formatiu és l’objectiu docent més innova-
dor. La transmissió d’idees i conceptes a través de les classes tradicionals —chalk and talk— és un 
mètode passiu que menysté l’esforç dels estudiants per implicar-se activament en el procés d’apre-
nentatge, i que no serveix per adquirir competències si és l’únic tipus d’activitat en què l’estudiant 
desenvolupa la seva formació universitària. Tot i així, les classes magistrals han sobreviscut a moltes 
generacions de crítiques, perquè dins de les seves limitacions, també val a dir que són eficaces a 
l’hora de transmetre els continguts de les assignatures. Però el nou paradigma del procés de docència 
i aprenentatge que s’impulsa amb la construcció de l’EEES, implica per als professors i els alumnes 
una nova manera d’ensenyar i d’aprendre. En aquest context, la formulació de les competències és 
fonamental de cara als resultats esperats de l’aprenentatge. Les competències transversals i específi-
ques han de permetre als estudiants aprendre a pensar, i cal oferir-los les condicions per generar les 
seves pròpies idees i raonaments, de manera que l’aprenentatge sigui més veraç. Aquest nou sistema 
demana unes noves metodologies basades en l’aprenentatge actiu dels estudiants. Aquests nous ins-
truments busquen la manera més adequada d’implicar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge. 
Es tracta d’incloure l’estudiant en la seva pròpia formació, d’afavorir l’autoreflexió sobre les seves 
deduccions, i de veure com un mateix pot arribar a resultats i conclusions que tradicionalment no-
més resolia el professor. 
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L’assignatura d’Economia del Medi Ambient és una assignatura optativa del segon cicle de la 
llicenciatura d’Economia a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. L’he impartida re-
gularment des del primer any en què es va activar (curs 1999-2000). En els darrers anys, dins del 
procés de canvi que significa l’adaptació a l’EEES, he anat introduint noves metodologies i instru-
ments docents en el procés d’aprenentatge dels dos estudiants que cursen l’assignatura. D’aquesta 
manera, considero que s’ha transformat d’una assignatura tradicional, basada al cent per cent en les 
classes magistrals i una avaluació a través d’un examen final, a una assignatura amb metodologies 
d’aprenentatge actiu, un sistema d’avaluació continuada, la utilització de l’eina de Campus Virtual 
de la URV (Moodle) de la URV i una programació basada en continguts i competències. L’objectiu 
principal ha estat, i continua sent, la incorporació de metodologies actives, que permetin aconseguir 
una major implicació de l’estudiant en el procés d’aprenentatge i reduir el pes de la classe magistral. 
Malgrat ser una assignatura optativa per a alumnes de segon cicle, on s’analitzen les característiques 
dels problemes mediambientals, que acostumen a tenir per si mateixos força interès entre la gent 
més jove, el nivell de participació dels estudiants davant de les preguntes formulades a classe o en 
els intents de generar algun tipus de debat o discussió sobre alguna problemàtica concreta tenien 
una molt baixa resposta.

  D’altra banda, la preocupació per transmetre l’àmplia gamma de coneixements que s’han 
generat en l’àmbit de l’economia ambiental, en la gestió dels recursos naturals i en el desenvolu-
pament sostenible, feien que semblés difícil de compatibilitzar el compliment del programa de 
l’assignatura amb la introducció d’activitats docents actives que restessin temps a la transmissió de 
coneixements a través de les classes magistrals. De fet, l’aparent paradoxa es resolia per si sola en 
posar els estudiants en el centre del procés de docència-aprenentatge, ja que no era tant important 
la quantitat de continguts que el professor era capaç d’explicar durant el curs, com la seva capacitat 
per generar l’interès dels estudiants pels continguts, fer-los entendre la rellevància dels problemes 
plantejats i donar-los eines per buscar més informació sobre nous problemes que no s’havien plan-
tejat a classe, però sí que havien vist els mecanismes que els generaven i les possibles respostes per 
mirar de solucionar-los. 

 Les dades de l’enquesta de valoració de l’assignatura per part dels estudiants reflecteixen la 
bona valoració del sistema de pràctiques que integren l’avaluació continuada, de la utilització del 
Moodle com a Campus Virtual, de les metodologies docents aplicades a l’assignatura i de l’apor-
tació de nous coneixements. D’altra banda, en l’enquesta de valoració, hi ha un espai per afegir 



25

Memòria Consell Social URV 2008

comentaris i suggeriments, on alguns estudiants expressen la seva valoració molt positiva sobre la 
utilització dels reportatges audiovisuals i el sistema de pràctiques per a l’avaluació continuada. 

 Amb relació al rendiment acadèmic dels estudiants, s’observa clarament un alt nivell d’apro-
vats entre tots aquells que segueixen el sistema d’avaluació continuada, si bé els mateixos estudi-
ants reconeixen que aquest sistema implica un més alt nivell d’esforç i dedicació a l’assignatura 
durant tot el quadrimestre, fet que pot provocar un major nombre de «no presentats», a causa d’un 
abandonament més prematur de l’assignatura d’aquells estudiants que no poden seguir el sistema 
d’avaluació continuada. 

 Aquests canvis metodològics impliquen una major inversió en temps de dedicació dels pro-
fessors i també dels alumnes. Els professors han de realitzar més treball previ al contacte amb els 
alumnes a l’hora de preparar les diverses activitats, han de dedicar més temps al seguiment del pro-
cés d’aprenentatge i a la motivació de l’alumnat.

 És imprescindible que el professor/a elabori de manera adequada i detallada la planificació 
de les activitats que s’han de realitzar en l’assignatura. Això permetrà que els alumnes puguin distri-
buir correctament el seu temps i puguin assolir els objectius del curs sense fracassar. 

 Aquest procés d’innovació docent, seguit en l’assignatura d’Economia del Medi Ambient, 
ha significat un canvi important a l’hora de situar l’alumnat en el centre del procés d’ensenyament-
aprenentatge, dissenyant una estratègia d’avaluació continuada que permeti assolir els coneixe-
ments i les competències plantejades. 

 La motivació de l’interès dels estudiants pels temes analitzats en l’assignatura, a través de la 
visualització de la seva connexió amb problemes del «món real», permet millorar l’actitud i la vo-
luntat d’implicació davant del propi procés d’aprenentatge.
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De la qualitat docent a la qualitat total: 
L’EEES com a estratègia per a un nou paradigma a l’EUTO

Escola Universitària de Turisme i Oci
Grup encapçalat per la professora M. Victoria Sánchez

L’Escola Universitària de Turisme i Oci presenta l’estratègia seguida des de 2004 fins a 2007 per crear 
una dinàmica de millora contínua de la qualitat. En tan sols tres anys s’ha reflexionat en equip, de 
manera compartida, per tal d’articular un conjunt d’actuacions encaminades a canviar eficàcia per 
eficiència, traient profit dels recursos disponibles. L’adaptació a l’EEES de la Diplomatura de Turisme 
ha representat un motor de canvi per assolir un sistema d’assegurament de la qualitat dels programes 
formatius impartits a l’Escola (Diplomatura de Turisme i Màster oficial en Direcció i Planificació del 
Turisme) dins un procés de millora contínua. La implicació de tots els actors: professorat, alumnat i 
PAS n’ha estat la clau, la reorientació de les dinàmiques d’interacció internes, PDI-PAS-ALUMNES, 
per una banda, i externes amb la URV i l’entorn empresarial, per una altra, l’èxit. 

 D’aquesta forma, la Diplomatura de Turisme ha fet seva l’estratègia institucional aprovada en 
Pla Estratègic de Docència aprovat pel Claustre de la URV el novembre del 2003. Aquesta estratègia 
institucional pren sentit en el moment en què, de manera gradual, s’aplica curs a curs, dotant-lo de 
sentit pràctic i realista en clau de centre, titulació, professors i sobretot en clau d’alumne. 

 L’experiència de l’ensenyament de Turisme, des de la perspectiva de la reenginyeria de plans 
d’estudis, pensada en clau d’equip multidisciplinar, ens ha portat a analitzar la coherència de l’adap-
tació a l’EEES de la Diplomatura des dels components principals. Ens referim a anàlisis efectuades 
per garantir aquesta coherència en relació amb els grans eixos de l’EEES. Resumim els resultats més 
remarcables en: 
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Garantia de treball de totes les competències al llarg de la titulació, com a mínim en dues •	
assignatures diferents. 

Millora de qualificacions qualitatives en primera convocatòria amb avaluació continuada •	
on s’aplica realment els principis de l’EEES, en relació amb cursos on no s’aplicava l’EEES, 

Metodologies ben distribuïdes al llarg dels cursos amb disminució de la sessió magistral al •	
llarg de la carrera. 

Planificació de les assignatures ajustada al temps previst de dedicació dels alumnes segons •	
equivalències d’ECTS. 

 També s’ha analitzat la coherència del procés des del punt de vista dels dos agents principals 
implicats: professorat i alumnat, amb l’estudi dels punts forts i febles que afecten cadascun i amb el 
plantejament de propostes de millora. 

La generació de normatives i procediments interns per aplicar els principis de l’EEES són un 
excel·lent complement a aquestes anàlisis. La reestructuració del PAS n’és un altre exemple amb 
dues figures noves, tècnic de suport a l’EEES, que s’anticipa a la creació de la URV de llocs de treball 
vinculats a tasques relacionades amb la qualitat dels centres, i coordinadora de l’Aula de Simulació, 
responsable de la programació i desenvolupament d’aquest projecte d’innovació docent i metodo-
lògica. En conjunt, es tracta d’estendre el concepte de qualitat, centrat inicialment en la docència a 
tot el context del centre. 

Tot i aquests esforços, des de l’EUTO s’ha apostat per fer difusió de l’experiència participant en 
jornades i congressos nacionals i internacionals especialitzats en innovació docent on s’han presen-
tat i defensat pòsters i comunicacions, i amb la publicació d’algun article en revistes especialitzades. 
A més a més, i ho entenem com a reconeixement del nostre model de treball, la mateixa URV ens 
ha convidat com a ponents en diferents Jornades d’Innovació Docent. Des del centre també es capta 
una millora de la percepció del nivell de qualitat per part: 

De •	 l’alumnat (mitjançant estudis com l’EPD, amb la presència a l’Escola d’estudiants de més 
de 20 nacionalitats diferents), 

Del •	 professorat (amb enquestes sobre EEES i altres canals més informals), 
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D’altres •	 universitats (el màster oficial és interuniversitari, la participació en Xarxes de treball 
amb altres universitats) 

I de •	 l’entorn i del sector empresarial, tant de l’àmbit públic com privat, la relació amb els 
quals és per a nosaltres fonamental (amb la formidable acollida del nostre programa de 
Pràcticum de la Diplomatura, de l’Stage del màster oficial, l’assistència als reiterats actes or-
ganitzats pel centre, el suport en el projecte d’Aula de Simulació Empresarial, el Premi Port 
Aventura, i el suport des dels inicis de l’Ajuntament de Vila-seca, etc.). 

 

L’estratègia del centre encara va més enllà. Per la seva capacitat d’implicació i desenvolupament 
de les iniciatives plantejades per la URV i de fer-se-les seves, ha engegat nous projectes derivats del 
procés d’adaptació a l’EEES, que potencien l’enllaç de coneixements adquirits, com ara: 

el disseny i activació d’una Aula de Simulació d’Empreses Turístiques on els alumnes apre-•	
nen practicant els coneixements adquirits a la carrera en un entorn gairebé real. S’hi aplica 
una metodologia innovadora on la sessió magistral no té cabuda, 

Entrega dels premis Consell Social a la Qualitat Docent
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la participació, com a prova pilot dins la URV, en el disseny d’un Sistema de Garantia Interna •	
de Qualitat (SGIQ), en el marc del programa AUDIT de Qualitat de l’ANECA i de l’AQU, 

presentació a la certificació de l’AQU del procés d’adaptació a l’EEES el febrer de 2008, •	

el canvi de Pla d’Estudis de la Diplomatura cap al disseny del Grau en Turisme a partir de •	
l’experiència adquirida en el procés d’adaptació a l’EEES de l’actual titulació, 

la planificació del Màster Oficial en Direcció del Turisme i l’Oci, interuniversitari, activat en •	
curs 2006-2007, basada de nou en el bagatge de l’Escola i 

l’activació d’una prova pilot d’E-Tutoria per als alumnes de primer curs, curs 2006-2007. •	

Prenem aquests reptes com a noves oportunitats de millorar. Tot el personal s’ha acostumat a 
reaccionar de forma proactiva als nous requeriments institucionals, interioritzant les propostes i 
treballant en equip per aplicar-les en benefici de l’EUTO i de la URV. Aquest fet, juntament amb el 
nivell de la docència, ens col·loca en una posició d’avantatge davant els canvis que ens empenyen 
cap a un futur de qualitat, un futur d’excel·lència. Podem afirmar que, en aquests moments, l’Escola 
Universitària de Turisme i Oci és un centre de referència de qualitat dins la URV.
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AJUTS A ESTUDIANTS DE LA URV EN SITUACIÓ D’ESPECIAL DIFICULTAT

El Consell Social, conscient que a alguns estudiants de la URV se’ls denegava la beca del MECD per 
no complir els requisits d’expedient acadèmic, però que aquesta manca de requisits era causada 
per situacions familiars, socials o econòmiques greus que els impedien seguir adequadament el curs 
acadèmic, va crear aquests ajuts per pal·liar d’alguna manera aquesta situació. Per això, ha convocat 
per sisena vegada els ajuts a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat.

Aquest any, la comissió que ha de decidir sobre les sol·licituds d’ajuts de la convocatòria ante-
rior ha atorgat beques a sis alumnes, per una quantitat total que sobrepassa els 15.000 euros, desti-
nats 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.cat/ogovern/consellsocial/Ajuts%20estudiants/Rajuts2008.htm>
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PARTICIPACIÓ EN LA CÀTEDRA URV-EMPRESA, 
PER AL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA I LA CREACIÓ D’EMPRESES

Creada per les cambres de comerç de la de-
marcació de Tarragona, la CEPTA i la URV, 
la finalitat d’aquesta càtedra és promoure 
l’esperit emprenedor a les comarques me-
ridionals de Catalunya en general i als es-
tudiants 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 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 anuals, al llarg dels tres anys de la durada del conveni 
de creació.

El president del Consell forma part de la Comissió de Seguiment de la Càtedra. El secretari exe-
cutiu participa en les jornades d’informació a l’alumnat de la URV amb una presentació del Consell 
Social sobre els ajuts i serveis que el Consell posa a l’abast de l’alumnat emprenedor. 

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

VII Jornades de Creació d'Empreses 
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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 co-
finançament de fins al 80% i un límit de 
2.000 euros per centre, impulsar l’orga-
nització d’actes per difondre a la societat 
i a la comunitat universitària el reconeixe-
ment 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 són dos els centres que 
han organitzat aquests actes de reconeixe-
ment: 

El 4 de juny, l’Escola Universitària de Turisme i Oci va celebrar a l’Auditori Josep Carreras de 
Vila-seca un acte de reconeixement a les 208 entitats que han col·laborat amb l’Escola al llarg dels 
cinc primers anys d’aquest ensenyament. Amb aquestes entitats, la URV ha signat 558 convenis, la 
qual cosa significa que han facilitat fer les pràctiques de l’ensenyament a 558 estudiants.

D’altra banda, el 28 d’octubre, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, en el marc 
de l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2008-2009 d’aquest centre i de commemoració del 20è 
aniversari de la creació dels estudis d’Empresarials a Reus, va atorgar el reconeixement a Caixa Tar-
ragona, pel suport donat al centre des del seus inicis.

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

Lliurament del Premis de Reconeixement a 
l'Escola Universitària de Turisme i Oci
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AJUT A UN ESTUDI, PROJECTE O TREBALL DE FINAL DE CARRERA 
D’APLICACIONS SOLIDÀRIES

Aquest ajut, que s’ha convocat per tercera vegada, pretén motivar l’alumnat a escollir aquest vessant 
solidari en els seus treballs i contribuir, mitjançant les pròpies iniciatives, a la millora de la convi-
vència 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 un ajut de 12.000 euros al projecte Protección de la calidad del aire de la 
Amazonia ecuatoriana, presentat per Carles Alcalde, Jordi Gutièrrez i Savitri Pàmies, alumnes de 
l’ETSEQ.

Els membres autors del projecte guanyador, que ha rebut també ajuts del Centre de Coopera-
ció al desenvolupament URV Solidària i de la ONG Enginyeria Sense Fronteres, van marxar el mes 
d’agost a l’Equador per portar a terme el seu projecte dins del Programa de Coneixement de la Re-
alitat de l’Amazònia Equatoriana, de la ONG Enginyers Sense Fronteres. Des d’allà van fer arribar a 
la premsa local vuit cròniques on expliquen les seves experiències:  

<http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajut%20solidari/Croniques2007-08.pdf>
<http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajut%20solidari/Cajut_solidari_2007-08.htm>
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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 cinquena 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 propos-
tes següents:

 El primer termini, el mes de març al projecte: Resset: serveis informàtics per tothom, a domi-
cili, presentat per Ismael Casanova Bartolomé de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, amb una 
quantia de 4.500 €.  

 El segon termini, el mes de novembre, als projectes:
 NTSensors, presentat per Cristina C. Cid Salavert de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Química, amb una quantia de 6.000 €.
BioGlice: producció de biodiesel en cicle tancat, presentat per David Carrasco, de la Facultat 

d’Enologia, amb una quantia de 3.000 €.

<http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajuts%20emprenedors/Cajut_empreneduria2008-09.htm>

Trobareu l’evolució i altres ajuts assolits per les empreses que han rebut l’ajut des de l’inici 
d’aquest projecte, l’any 2006, en el quadre que hi ha a l’adreça següent: 

<http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajuts%20emprenedors/taula%20ajuts%20CS%20
empreneduria.pdf>
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CONVOCATÒRIA DE BEQUES COPATROCINADES 
PEL CONSELL SOCIAL I REPSOL-YPF

Tant per raons d’equitat, com de rendibilitat social, és necessari que les persones més ben prepa-
rades 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.

Per contribuir a minorar aquests obstacles als nois i noies que malgrat el seu bon rendiment aca-
dèmic i voluntat d’accedir a l’ensenyament superior no poden fer-ho, el Consell Social ha convocat 
per tercera 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 com-
pleixen uns requisits determinats a la convocatòria), fins al màxim de cursos acadèmics que esta-
bleix l’itinerari recomanat de l’ensenyament cursat per l’alumne/a.

Aquest tercer any el Consell ha tingut la satisfacció de renovar l’ajut, pels bons resultats acadè-
mics assolits, a tots els set alumnes que ja havien accedit a la universitat amb aquestes beques el dos 
cursos anteriors, dos el primer any i cinc el segon,  

La Comissió de Selecció de les beques patrocinades va adjudicar les següents cinc beques pa-
trocinades, que s’iniciaran durant el curs acadèmic 2007-2008:
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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 Te-•	
lecomunicacions: Telemàtica

<http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Beques%20patrocinades/adjBeques2008-09.htm>
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PREMIS CONSELL SOCIAL 
AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE SECUNDÀRIA

Per segona vegada, el Consell Social de la 
Universitat Rovira i Virgili ha convocat els 
Premis Consell Social URV a treballs de re-
cerca de batxillerat i treballs de síntesi de 
cicles formatius de grau superior, correspo-
nents al curs acadèmic 2006-2007. 

Al Consell Social pensem que l’estudi-
ant que ha après a fer un bon treball de re-
cerca a secundària ha fet el primer pas per 
assolir l’excel·lència universitària i profes-
sional. Per això, aquests premis estan des-
tinats 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. 

Cadascun dels premis ha consistit en un ordinador portàtil per a l’estudiant, un ajut econòmic 
per l’import corresponent als crèdits matriculats a la URV i un val de 300 euros per al centre de se-
cundària del guanyador, per a l’adquisició de material didàctic i/o bibliogràfic.

Enguany, la qualitat dels treballs ens ha fet ampliar el nombre de premiats fins a onze, que han 
estat per als treballs següents:

Lliurament dels premis als millors treballs de recerca
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L’espai natural de la Punta de la Mora•	 , d’Irene Aliaga. 
IES Martí Franquès, Tarragona. Tutora: Elisa de Mateo.

Un passeig pel món de la pirotècnia,•	  de Sergi Campoy. 
Col·legi Sagrat Cor, Tarragona. Tutora: Núria Vázquez.

Viure amb al·lèrgia als aliments•	 , d’Adrià Codorniu. 
IES Joaquín Bau, Tortosa. Tutor: Jose Maria Mesado.

Jo controlo, tu consumeixes, ells ens influeixen•	 , de Núria Fenoll. 
La Salle, Reus. Tutora: Olga Cubells.

El centre penitenciari de Tarragona•	 , de Mònica Fernández. 
Col·legi Sagrat Cor, Tarragona. Tutora: M. Dolors López.

L’evolució del ferrocarril•	 , de José David. 
IES Sant Pere i Sant Pau, Tarragona. Tutor: Ángel Casado.

Clarors i ombres de les restes humanes•	 , de Míriam Flores. 
IES Joan Guinjoan de Riudoms. Tutor: Josep Maria Virgili.

Donar vida als anys•	 , de Neus Guasch. 
IES Gabriel Ferrater, Reus. Tutor: Josep Maria Llort.

Piles de combustible: un món per descobrir•	 , de Núria Margalef. 
Col·legi Sagrat Cor, Tarragona. Tutora: Núria Vazquez.

Anàlisi dels embassaments de Flix i Riba-roja•	 , de Sara Rius. 
IES Gabriel Ferrater, Reus. Tutora: Paloma Pérez.

Fan prou esport els xiquets del meu poble?•	 , de Marina Subirats. 
IES Sol de Riu, Alcanar. Tutor: Josep Casanova.

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

•	En	l’elaboració	del	Pacte	Nacional	per	la	Recerca	i	la	Innovació	(PNRI),	que	es	va	signar	el	21	
d’octubre al Palau de la Generalitat, ha participat molt activament el president del Consell Social. 
El pacte és un  acord de llarg abast temporal i d’ampli consens entre els agents socials, econòmics 
i polítics per esdevenir un país competitiu en una societat del coneixement basada en el progrés a 
partir del talent, la ciència, la tecnologia i la innovació. Els protagonistes del Pacte són emprene-
dors, universitats, centres de recerca, centres tecnològics, hospitals, parcs científics i tecnològics, 
empreses, sindicats, administracions, el sistema financer, mitjans de comunicació i, en definitiva, la 
societat en general.  

•	El	secretari	executiu	del	Consell	ha	participat	com	a	delegat	del	rector	al	Centre	d’Estudis	de	
l’Aviació (Cesda). Des de l’1 d’agost de 2006, s’han elaborat les memòries anuals del Cesda i els 
corresponents informes preceptius que faciliten 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 l’any 2008, s’ha participat en l’elaboració de la sol·licitud inicial de verificació del títol 
oficial de Grau en Aviació Comercial i Operacions Aèries, en el Comitè d’Avaluació Interna per a 
l’Avaluació, per part de l’Agència per a la Qualitat Universitària, institucional del CESDA i la URV 
ha assumit el paper de patró electe de la Fundació REGO.

•	Atès	l’èxit	assolit	en	els	objectius	de	l’Oficina	del	Voluntariat,	s’ha	acordat	prorrogar	un	ajut	
anterior destinat a la seva creació i dotar-la amb 4.900 € per col·laborar en el seu funcionament.
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•	S’ha	col·laborat	en	l’edició	de	les	conclusions	de	la	VI	Jornada	d’Innovació	Docent	de	l’Institut	
de Ciències de l’Educació de la URV, que aquest any es van centrar en la formació de l’alumne per 
competències, tot aportant quatre visions diferents: la universitat, l’alumne, l’empresa i l’escola.

•	L’Escola	de	Postgrau	i	Doctorat,	en	el	marc	de	l’objectiu	de	la	URV	d’impulsar	els	seus	estudis	
de màster ha convocat per segona vegada els ajuts per cursar estudis de màster a la URV. El Consell 
Social ha aprovat per aquest projecte una dotació de 187.000 euros, que constitueix el 50% del cost 
total d’aquests ajuts.

	•	Un	any	més,	es	va	destinar	l’1%	del	pressupost	del	Consell	a	la	URV	Solidària.	



41

Memòria Consell Social URV 2008

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 for-
maran 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 su-
primir o implantar ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials; aprovar la implan-
tació de programes de doctorat i de títols propis de la Universitat, tant de pregrau com de postgrau, 
i proposar al Consell Social el pressupost anual de la Universitat.

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

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica (comissió delegada)

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

Aquesta comissió delegada del Consell de Govern té com a principals funcions la gestió dels equi-
paments 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 conver-
gència 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 do-
cent, el currículum nuclear i els crèdits lliures. La Sra. Roser Recasens és la representant del Consell 
Social en aquesta Comissió.

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.

Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària
 
Competeix a aquesta unitat promoure 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.
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El representant del Consell a aquest centre ha estat el Sr. Joan Enric Carreres, el qual assisteix a 
les reunions de la comissió i ha estat una peça clau en la concreció dels projectes guanyadors dels 
ajuts a treballs 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. Bergadà, el Sr. Josep Poblet, 
la Sra. Recasens i el Sr. Valero. El Patronat s’ha reunit dos cops, amb l’assistència de representants 
del Consell Social. 

<http://www.fundacio.urv.cat>

EXTERNS

Consell Interuniversitari de Catalunya

El Consell Interuniversitari de Catalunya és l’òrgan de coordinació del sistema universitari de Cata-
lunya 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 Parla-
ment de Catalunya.



44

Memòria Consell Social URV 2008

El seu objectiu principal és facilitar la coordinació entre la comunitat universitària i l’adminis-
tració educativa. També és responsable de gestionar determinades polítiques, com les que li enco-
mana 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. Pertanyen a la Conferència 
General, a més del president, el vicepresident Sr. Jordi Tiñena.

 
<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 univer-
sitari 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>

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) està formada per les vuit universitats públi-
ques de Catalunya i les representa i promou. La seva missió és donar suport al treball de les univer-
sitats que en són membres i unir esforços perquè puguin compartir coneixements i bona pràctica. 
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L’ACUP impulsa activitats que contribueixen al desenvolupament social, cultural i econòmic 
de Catalunya. És prioritària la potenciació de la formació i recerca universitàries de qualitat, que 
permetin avançar amb fermesa en la construcció d’una societat basada en el coneixement.

En la reunió de l’assemblea del mes d’octubre es va nomenar vicepresident segon d’aquesta 
associació el president del Consell Social de la URV.

Els dies 12 i 25 de juny van tenir lloc les presentacions a Barcelona i Tarragona, respectivament, 
del Llibre Blanc de les universitats públiques de Catalunya, l’elaboració del qual va ser encarregat 
per l’ACUP a diferents institucions i persones, entre les quals el cap del Servei de Recerca, Sr. Carles 
Garcia, i el secretari executiu del Consell, Dr. Jordi Gavaldà, i que constitueix una àmplia reflexió 
del model d’universitat catalana que volem i necessitem, innovadora i competitiva en el panorama 
europeu, i un full de ruta per avançar cap a aquest model.

 <http://www.acup.cat>

Presentació a Tarragona del Llibre Blanc 
de les Universitats Públiques de Catalunya 
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4. Memòria econòmica 2008

4.1 Liquidació del pressupost 2007 del Consell Social

El Ple del Consell Social, en la reunió de 24 d’abril de 2008, va aprovar la liquidació del Pressupost 
2007. 
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Notes explicatives a la liquidació del Pressupost 2007:

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 2007, la subvenció atorgada per la Generalitat s’ha incrementat fins a 482.049,45 
euros. 
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DESPESES

Capítol I: Despeses de personal

Recull les retribucions satisfetes al personal de la Secretaria del Consell Social i les cotitzacions 
socials obligatòries.

Capítol II: Compra de béns i serveis 

Recursos destinats a satisfer les despeses corrents de béns i serveis necessaris per exercir les activi-
tats del Consell. El detall és el següent:

Conservació i reparació: despeses per a 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 per als 
projectes de reconeixement d’empreses, externalització informativa, oficina del voluntariat, 
internacionalització de màsters, ajuts per cursar màsters oficials, Setmana de la Ciència i 
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 a la utilització de mitjans de transport externs.•	

Primes d’assegurances: prima anual de la pòlissa d’assegurança dels membres del Consell.•	

Protocol i despeses diverses: despeses de representació, anuncis en premsa, edició de fu-•	
llets, etc. Inclou la transferència de l’1% del pressupost a la URV Solidària, la compra de 
cintes identificadores, la participació en la Setmana de la Ciència i despeses pels actes de 
lliurament dels Premis de Recerca i Beques Patrocinades.

Treballs fets per altres empreses: honoraris d’empreses i professionals independents que •	
hagin prestat serveis per al Consell Social o per als seus projectes (auditoria o catalogació 
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de material bibliogràfic), import dels Premis a la Qualitat Docent, suport a la implantació 
de la comptabilitat analítica, inscripció en cursos de formació externs i edició del llibre dels 
Premis de Recerca en Secundària.

Indemnització per prestació de serveis: dietes i despeses de locomoció ocasionades per viat-•	
ges dels membres i personal del Consell i indemnitzacions de la presidència i d’assistència 
a actes i reunions.

Despeses d’edició i distribució: de la Memòria d’activitats del Consell, dels llibres •	 Cinco 
años de premios Consejo Social URV a la Calidad Docente i Premis Consell Social URV als 
millors treballs de recerca de secundària 2006-2007, i participació en altres publicacions. 
com el suplement universitari del Indicador Económico.

Capítol IV: Transferències corrents

Beques, ajuts i premis atorgats pel Consell Social (per a estudiants amb dificultats, ajut solidari, ajuts 
a emprenedors, ajut a esportistes d’alt nivell, beques patrocinades i Premi de recerca en secundària) 
i transferències a altres organismes en què participa el Consell Social com la Càtedra Emprenedoria, 
European Higher Education Society i la Fundació Gresol.

Capítol VI: Inversions 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 dispositiu mòbil-PDA.

Capítol VII: Transferències de capital

El Premi de Recerca en Secundària atorga a cadascun dels guardonats un ordinador portàtil, aquesta 
despesa té la consideració de transferència de capital per al Consell Social.
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4.2 Pressupost 2008 del Consell Social

El Pressupost 2008 del Consell Social va ser aprovat pel Ple del Consell el 21 de desembre de 2007, 
per un import de 496.992,98 euros. L’11 de juliol de 2008 el va modificar per incorporar-hi el ro-
manent.
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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’hagin pogut 
produir per la incorporació de romanent.
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Evolució del pressupost de Despeses
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Evolució del pressupost d’ingressos
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Per a l’exercici 2008, s’han pressupostat tot un seguit de projectes per desenvolupar pel Consell 
Social. Alguns són nous, altres són la continuació de projectes iniciats en exercicis anteriors. A con-
tinuació, reflectim l’evolució d’aquests projectes:
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4.3 Liquidació del pressupost 2008 de la URV

El Ple del Consell Social va aprovar, en dos moments diferents, la Memòria econòmica de l’exercici 
2007 de la URV. En la reunió de 24 d’abril de 2008, va aprovar la part corresponent a la liquidació 
del pressupost i l’informe de gestió del pressupost, i en la reunió d’11 de juliol de 2008 va aprovar 
l’informe de la situació patrimonial i el balanç patrimonial anual. Ambdues parts van ser auditades 
prèviament per PricewaterhouseCoopers Auditores, SL.

Distingim en la Memòria econòmica tres parts:

Comptabilitat pressupostària, que inclou:•	
Una memòria amb una introducció sobre l’organització de la Universitat i altres con- –
sideracions, les bases de presentació dels comptes anuals i els criteris comptables apli-
cats, comentaris a la liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses, als comptes 
extrapressupostaris, als pressupostos tancats, i consideracions sobre el saldo pressupos-
tari de l’exercici i sobre el romanent de tresoreria.

Els comptes anuals pressupostaris: amb la liquidació del Pressupost 2007 i el seu de- –
tall per concepte d’ingrés o de despesa, l’estat de compromisos de despesa adquirits a 
càrrec d’exercicis futurs, l’estat de pressupostos tancats, l’estat de tresoreria, el compte 
general de l’endeutament, els comptes extrapressupostaris, l’estat de romanent de treso-
reria i el resultat de l’exercici.

Comptabilitat patrimonial, que inclou:•	
Una memòria on es presenten les explicacions necessàries sobre els criteris compta- –
bles 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 capi-
tal circulant.

Annexos: ingressos, despeses, ràtios pressupostàries, comptabilitat patrimonial, immobilit-•	
zat, projectes europeus Fundació URV.
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Els comptes anuals de l’exercici 2007 han estat sotmesos a auditoria de comptes anuals, la qual 
es va encarregar a la societat d’auditoria PricewaterhouseCoopers Auditores, SL. El 23 de maig de 
2008, els auditors van expressar una opinió sense excepcions. 

Ingressos

Despeses
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Conciliació del resultat pressupostari - resultat economicopatrimonial

Balanç de situació



59

Memòria Consell Social URV 2008

Compte del resultat economicopatrimonial
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Valoració de l’inventari patrimonial
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4.4 Pressupost 2008 de la URV 1

El Ple del Consell, el 21 de desembre de 2007, va acordar «aprovar el Pressupost 2008 de la URV i 
la documentació que s’hi annexa». La documentació que la Universitat adjunta al pressupost anual 
comprèn:

Prioritats fixades per al pressupost•	

Principals actuacions 2008•	

Resum per capítols•	

Pressupost d’ingressos i de despeses per naturalesa•	

Notes explicatives dels conceptes pressupostaris•	

Despeses per programes i finançament•	

Bases d’execució del pressupost•	

Annex de personal•	

Annex pressupost de centres, departaments i 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•	

1 Dades extretes del Pressupost 2007 i 2008 de la Universitat, aprovat pel Consell Social.
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Pressupost d’ingressos
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Evolució del pressupost d’ingressos
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Pressupost de despeses
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Evolució del pressupost de despeses

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 a la URV

Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector, Il·lustríssim Senyor Alcalde, Senyora Comissionada per 
a Universitats i Recerca de la Generalitat, Il·lustríssim Secretari General, Comunitat universitària, 
amics, amigues,

Per cinquè cop m’adreço a tots vostès en aquest acte solemne d’inauguració de curs 
com a president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili. Per aquest esdeveni-
ment anual, tinc el costum d’aturar-me per reflexionar amb calma respecte què s’ha fet des 
del Consell i què convé fer en endavant. També, sobre tot allò que per unes raons o altres 
ha quedat per fer, i buscar-ne les causes. 

Aquesta vegada, i amb motiu d’haver estat nomenat novament el mes d’abril passat 
per aquest càrrec, i espero que continuant col·laborant amb la majoria de l’equip actual, 
aquest exercici d’anàlisi ha estat bastant més complex, perquè el balanç s’ha estès als qua-
tre anys passats i la reflexió sobre el futur i els nostres reptes, als quatre anys vinents. 

No tinc la intenció de fer aquí una relació exhaustiva de les activitats del Consell, que 
aviat podreu trobar a la Memòria anual del Consell, però a tall d’exemple us diré que al 
llarg d’aquests quatre anys el Consell s’ha reunit en més de seixanta ocasions, vint-i-una de 
les quals s’ha reunit en Ple; ha modificat el seu Reglament i l’organització per tal de fer-la 
més àgil: volem que els assumptes que ens competeixen no obstrueixin cap procés, al con-
trari. Perquè, si som un pont que uneix Societat amb Universitat, Universitat amb Societat, 
quina mena de pont seríem si la nostra gestió posés entrebancs, en comptes de facilitar el 
pas fluid entre l’una i l’altra? 
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Hem portat a terme projectes de caràcter solidari, de potenciació de l’emprenedo-
ria i la innovació, de captació d’estudiants excel·lents, de protecció de les relacions de 
la universitat amb la societat, de reconeixement a la metodologia de qualitat del nostre 
professorat, hem donat suport a projectes puntuals de la universitat que necessitaven una 
aportació extraordinària per posar-los en marxa, i hem realitzat més de 30 visites a centres 
de la Universitat Rovira i Virgili i institucions del territori.

També hem col·laborat i publicat informes i llibres relacionats amb diferents temes 
de l’àmbit de les nostres funcions, com la inserció laboral dels titulats de la URV, les co-
municacions al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, la qualitat docent, la gestió i la 
política universitària catalana, etc.

Per al futur, per als tres propers anys en el Consell, volem plantejar noves línies de 
projectes, a més dels que ja estem treballant, en col·laboració amb la universitat i a partir 
de cinc eixos bàsics.

Primer. Internacionalització / Espai Europeu d’Educació Superior i captació d’estudi-
ants excel·lents.

Segon. Recerca i transmissió de coneixement científic, intervenint en les iniciatives 
més agosarades de la universitat i la Fundació URV, com la participació en actes promoci-
onals, o el premi a la intensificació de la recerca.

Tercer. Docència de qualitat i adequada a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Quart. Societat i tercera missió, vinculant els millors estudiants de secundària i cicles 

formatius a la URV.
Cinquè. Recerca específica sobre el paper que han de jugar els futurs consells socials, 

en el marc del llibre blanc, la futura Llei catalana d’universitats, l’estratègia ministerial Ho-
rizonte 2015, i la reflexió dels mateixos consells socials.

Tot això, el que hem fet i el que volem fer, té l’objectiu d’acostar la universitat que 
tenim (una molt bona universitat, si em permeteu dir-ho) a la universitat que volem i ens 
mereixem. Per això, toca parlar de finançament, una paraula molt repetida últimament. Les 
restriccions afecten Catalunya i la societat, i de retruc, també les universitats públiques. 
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Com diu la dita, d’on no n’hi ha no en pot rajar. Però no podem admetre restriccions 
que afectin la qualitat de la universitat ni alguns conceptes que són paral·lels a la qualitat: 
uns ensenyaments de prestigi dins l’espai europeu d’educació superior, una oferta suficient 
de postgraus de perfil professional i investigador, la promoció d’spin-off, la rendició de 
comptes, la implementació de la comptabilitat analítica, i tantes i tantes altres que s’han 
concretat en la redacció del Llibre blanc de la Universitat de Catalunya. 

Ara cal executar les accions proposades i convertir-les en alguna cosa més que lletres 
sobre paper: en realitats. I, com ja he dit, sense un finançament suficient, no assolirem el 
nostre objectiu, per tant, haurem d’optimitzar la nostra eficiència a fi i efecte de minimitzar 
aquest entrebanc.

Pel que fa a infraestructures, de moment, acollim amb alegria el proper trasllat de la 
Facultat de Lletres al Campus Catalunya, l’inici dels projectes constructius del campus Be-
llissens i de les Terres de l’Ebre, així com dels parcs científics i tecnològics. Esperem amb 
ànsia el desenvolupament de les remodelacions de la Facultat d’Educació i Psicologia al 
campus Sescelades, i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura al campus Bellissens, 
que no haurien d’estar condicionades per la retallada del finançament esmentada abans. 
També, esperem definir el trasllat de Medicina cap al costat del magnífic nou hospital uni-
versitari de Sant Joan que a hores d’ara s’està aixecant al municipi de Reus.

Com a president del Consell Social, els puc dir que hi ha una gran implicació de la 
Universitat Rovira i Virgili en la societat. I de la implicació de la societat en la Universitat? 
Doncs, estic content de poder comunicar-vos que després de quatre anys i escaig, les ins-
titucions empresarials han nomenat el seu representant al Consell. Ara haurem de treballar 
plegats, amb una implicació seriosa i responsable, que permeti recuperar fins on puguem 
les oportunitats que han anat quedant enrere per a la Universitat i per a les empreses del 
territori. Acadèmicament parlant, podem atorgar ara la qualificació de «presentat»; la nota 
la deixem pendent fins a la propera convocatòria, o acte d’inauguració del curs acadèmic 
vinent 2009-10. Estic segur que serà molt bona. Nosaltres farem tots els deures que cal-
gui.

La nova regulació de la Llei d’universitats de Catalunya, fonamentada en el contingut 
del Llibre blanc, i en bona sintonia amb l’informe «Estrategia Universidad 2015» del Minis-
teri de Ciència i Innovació, hauria de servir per reconsiderar les funcions «reals» que han 
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d’acomplir els consells socials perquè esdevinguin de debò una eina de potenciació de la 
universitat i un espai de rendició de comptes de la universitat a la societat, com fan en els 
països més avançats.

Finalment, vull agrair a la Dra. Eulalia Pérez Sedeño la seva magnífica lliçó inaugural 
sobre les accions compensatòries i, ja que en parlem, encoratjar-la a influir perquè el CSIC 
sigui més present a les nostres contrades.

No m’agradaria acabar sense felicitar tots els membres de la comunitat universitària 
que just abans d’aquestes paraules meves han estat premiats o han vist reconeguda la seva 
tasca personal o professional. Per motius ben diferents, cadascuna d’aquestes persones ha 
contribuït a portar la nostra Universitat al lloc on és i a fer que sigui una Universitat de la 
qual totes les persones que en formem part ens podem sentir orgulloses. Gràcies!

Els desitjo a tots, als estudiants que s’incorporen enguany a l’ensenyament superior, 
als qui ja ho van fer anys enrere, al professorat i al PAS; en definitiva, a tota la comunitat 
universitària, un bon curs acadèmic.  

Moltes gràcies.

Acte d'inauguració del curs acadèmic a la URV


