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Presentació del president 

En presentar la memòria de les activitats que enguany ha impulsat o de-
senvolupat el Consell Social de la URV, voldria fer alguna reflexió sobre el 
moment en què es troba la Universitat. 

Les circumstàncies difícils que viu la societat afecten la Universitat, so-
bretot pel que fa al finançament, molt retallat respecte a les previsions sobre 
les quals s’havia treballat, fins al punt que en alguns casos es posen en perill 
determinats projectes en què molta gent ha treballat molt bé i amb molta il-
lusió i que ara es veuen truncats. Per descomptat, volem el control exhaustiu 
de la despesa i l’optimització dels recursos. Però no ens podem permetre una 
retallada que pugui ser origen de desencant i desmotivació. No ens podem 
permetre sentiments paralitzants perquè necessitem grans dosis d’entusias-
me per tirar endavant i reeixir amb una universitat encara millor. 

El 2009 ha estat l’any de la normalització de Bolonya. És veritat que fins 
al curs vinent la URV no tancarà el procés d’adaptació a l’espai europeu en 
tots els ensenyaments; però avui aquest pla, que ha fet córrer rius de tinta 
tant per part dels adeptes com dels que s’hi oposaven, ja és aquí, l’hem fet 
nostre i se’l veu amb tanta normalitat com l’aleshores qüestionada valoració 
de les assignatures en crèdits. I ens en felicitem, perquè estem convençuts 
que ha estat un gran pas endavant cap a l’excel·lència en la docència i la 
recerca.

En un moment en què la Generalitat està elaborant una nova Llei d’uni-
versitats per adaptar-la a la Llei orgànica d’universitats, el Consell Social de 
la URV, juntament amb els altres consells socials de les universitats públi-
ques de Catalunya, hem continuat fent al llarg d’aquest any una exhaustiva 
tasca per fer arribar a la Conselleria la nostra aportació sobre el que pen-
sem que seria una bona llei d’universitats en temes tan fonamentals com la 
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governança i el finançament, o en d’altres d’específics dels consells socials, 
com la delimitació de la seva missió i responsabilitats, propostes que ja es-
tan recollides al llibre blanc de la Universitat de Catalunya, en l’elaboració 
del qual vam participar de manera molt activa. El temps dirà on queden les 
nostres propostes, però ser testimonis muts dels canvis de la universitat seria 
negligir la nostra responsabilitat.

Per acabar, vull agrair a la comunitat universitària, i molt especialment 
al rector i al Consell de Direcció, el suport donat al Consell Social en l’assoli-
ment dels seus objectius.
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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 universi-
tats 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 pre-
sident del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili el Sr. Josep Gomis i 
Martí, 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. 

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, el qual va 
ser ratificat en el càrrec per acord del Govern de la Generalitat del 29 d’abril 
de 2008.

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 
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com la supervisió de les activitats econòmiques de la Universitat (aprovació 
del pressupost, de la programació pluriennal i dels comptes anuals de la 
Universitat i de les entitats dependents), el rendiment dels serveis, la pro-
moció 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 funciona-
ment 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, con-
creta 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 So-
cial 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. 

• Llei orgànica d’universitats: extracte referent als consells socials
http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/normes/LOU%20extracte%20
CS1.pdf

• Llei d’universitats de Catalunya: extracte referent als consells socials
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/LUC-extracte%20refe-
rent%20al%20CS.pdf

• Estatut URV: extracte referent al Consell Social:
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/estatuts-consell%20so-
cial.pdf

• Reglament d’organització i funcionament del Consell Social: text íntegre 
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/reg.html

http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/normes/LOU extracte CS1.pdf
http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/normes/LOU extracte CS1.pdf
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/LUC-extracte referent al CS.pdf
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/LUC-extracte referent al CS.pdf
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/estatuts-consell social.pdf
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/estatuts-consell social.pdf
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/reg.html
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Foto 1. Inauguració del curs acadèmic 2009-2010 al campus Terres de l’Ebre

2.3 Composició del Ple (a 31 de desembre de 2009)

En representació dels interessos socials
Àngel Cunillera i Zárate. Govern de la Generalitat de Catalunya (pre-
sident)
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
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Consellers designats
Josep Manel Ricart i Pla. Personal docent i investigador
Margarita Rebenaque i Esteve. Personal d’administració i serveis
Karen Cuevas Rodríguez. Estudiant

Secretari executiu: Jordi Gavaldà i Casado

Modificacions al llarg de l’any

El Sr. Andreu Piñol, representant del estudiants al Consell de Govern, va 
ser substituït per la Sra. Karen Cuevas Rodríguez al desembre (Consell de 
Govern, 22 de desembre).

2.4 Organització i funcionament

De la Presidència

El president del Consell Social, nomenat per acord del Govern de la Gene-
ralitat 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 en-
comanades per la Llei d’universitats de Catalunya, pel Reglament d’organit-
zació 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 la seva continuïtat en el càrrec.

De la Secretaria

La Secretaria és l’estructura administrativa bàsica de suport al Consell Soci-
al. El secretari executiu del Consell Social n’és el cap, que és nomenat i se-
parat 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 d’altres reunions.
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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.

Foto 2. Presentació de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya

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 mem-
bres 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 mo-
ment 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 con-
venients per al desenvolupament correcte de les seves funcions. 
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El Consell Social compta també, des del 31 d’octubre de 2007, amb una 
Comissió per a la Creació d’Empreses d’Origen Universitari, que té la fi-
nalitat 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.

Foto 3. Acte d’investidura de Piet van Leeuwen como a doctor honoris causa
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2.5 Participació i representació del Consell Social  
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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 sis ocasions: el 4 de març, el 30 d’abril, el 9 de juliol, 
el 27 d’octubre, el 17 de novembre i el 22 de desembre.

Foto 4. Presentacio del campus d’excel·lència internacional Catalunya Sud
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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 4 de març, el 30 
d’abril, el 9 de juliol, el 17 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 
dos cops: el 30 d’abril i el 9 de desembre.

3.2 Acords principals 
 

Infrastructures

Aprovar el contracte d’arrendament de la finca urbana situada al • 
carrer Joan Serra Vilaró, 7 i 7-bis, de Tarragona per destinar-la a 
residència de la comunitat universitària.

Aprovar la desafectació d’un espai útil de 1.422,55 metres quadrats, • 
a l’edifici de 4.790 metres quadrats útils de 4 plantes més soterrani, 
ubicat al campus Bellissens de la URV, condicionat que l’acord de 
desafectació sigui oportunament ratificat pel Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, autorització de la cessió temporal de l’ús de 
l’esmentat espai per un termini de 75 anys mitjançant la constitució 
d’un dret d’usdefruit a favor del Centre Tecnològic de la Nutrició 
i Salut.

Aprovar la desafectació d’un espai útil de 1.302,60 metres quadrats, • 
a l’edifici de 5.091,85 metres quadrats de 4 plantes, ubicat al campus 
Sescelades de la URV, condicionat que l’acord de desafectació sigui 
oportunament ratificat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, 
autorització de la cessió temporal de l’ús de l’esmentat espai per un 
termini de 75 anys mitjançant la constitució d’un dret d’usdefruit a 
favor del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya.

Aprovar l’expedient de contractació plurianual OB 58/06: obres de • 
nova construcció del campus de les Terres de l’Ebre de la Universi-
tat Rovira i Virgili, d’acord amb el Conveni entre la URV i ICF Equi-
paments SAU de 28 de gener de 2009, el qual preveu explícitament 
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que ICF Equipaments SAU se subrogarà en la posició de la URV 
com a adjudicador del contracte i que, en produir-se la subrogació, 
ICF Equipaments SAU se subrogarà en les obligacions derivades 
del contracte. I s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents. 

Demanar al Comissionat per a Universitats i Recerca de la Gene-• 
ralitat de Catalunya la cessió i posada a disposició dels terrenys i 
edificis que s’indiquen conforme a la normativa universitària:

Campus Sescelades (Tarragona)

FinqUes:
Finca 3-64-012 (finca 68575, foli 19, llibre 953, tom 1857, Registre de • 
la Propietat de Tarragona número 1). Cessió a la URV per posar a 
disposició parcialment de l’IPHES per a la construcció de la seu de 
l’esmentat edifici.

Finca 3-64-013 (finca 793, foli 70, llibre 656, tom 1491, Registre de • 
la Propietat de Tarragona número 1). Cessió a la URV de part de la 
finca esmentada afecta als usos universitaris d’acord amb el PEO 
actualment vigent.

Finca 3-64-018 (finca 2359, foli 142, llibre 737, tom 1591, Registre de • 
la Propietat de Tarragona número 1). Cessió a la URV de la part de 
la finca esmentada afecta als usos universitaris d’acord amb el PEO 
actualment vigent.

ediFicis:

Posada a disposició de la URV de l’edifici destinat a Laboratori 1 • 
(av. Països Catalans, núm. 26 de Tarragona) amb 4.051 m2 constru-
ïts. Construït sobre finca propietat de la URV.

Posada a disposició de la URV de l’edifici E destinat a laboratoris • 
(av. Països Catalans, núm. 26 de Tarragona) amb 9.479 m2 constru-
ïts. Construït sobre finca propietat de la URV.

Posada a disposició de la URV de l’edifici destinat al Centre de • 
Transferència de Tecnologia i Innovació, antic Servei de Tecnologia 
Química (av. Països Catalans, núm. 26 de Tarragona), amb 1.611,80 
m2 construïts. Construït sobre finca propietat de la URV.
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Campus Catalunya (Tarragona)

FinqUes:
Finca 3240906CF5534A0001QT (finca 68465, foli 115, llibre 951, tom • 
1805, Registre de la Propietat núm. 1 de Tarragona). Cessió a la URV 
de la finca esmentada afectada a usos universitaris (41.780 m2).

ediFicis:  

Construïts sobre la finca propietat de la Generalitat i cedits a la URV • 
un dret real de superfície per acord de la Comissió de Govern de la 
Generalitat de 24/01/2006. Total superfície construïda: 11.500 m2.

Posada a disposició de la URV de l’edifici destinat a la Facultat de • 
Ciències Jurídiques (av. Catalunya, núm. 33 de Tarragona). 

 

Foto 5. Visita a la URV del Molt Hble Sr. Ernest Benach

Campus Bellissens (Reus):

ediFicis: 

Construïts sobre la finca propietat de la URV (cedida mitjançant • 
Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/120/2008, 
de 25 de juny, pel qual es posa a disposició de la Universitat Rovira 
i Virgili un immoble propietat de la Generalitat, finca 44.378).
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Posada a disposició de la URV de l’edifici destinat a la Facultat de • 
Ciències Econòmiques i Empresarials (av. de la Universitat, núm. 1 
de Reus).

Posada a disposició de la URV de l’edifici Mas Vila Barberà (av. de • 
la Universitat, núm. 1 de Reus).

Àmbit econòmic

Aprovar el projecte de Pressupost 2010 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 I.

Aprovar la Memòria econòmica de l’exercici 2008 de la URV: liqui-• 
dació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, 
informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual.

Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2008 de la Fun-• 
dació URV.

Aprovar els preus de matrícula per als títols propis de postgrau • 
corresponents a l’oferta formativa 2009 de la Fundació URV.

Aprovar, de manera excepcional i únicament per a l’exercici 2008, • 
el traspàs de l’import pressupostat al subconcepte pressupostari 
170.5-promoció específica al subconcepte 150.1 —complement de 
productivitat del PAS.

Aprovar els preus de l’Oficina de l’Esport.• 

Aprovar els preus de matrícula dels cursos de la Universitat d’Estiu • 
2009 de la URV.

Aprovar els preus de matrícula per als títols propis de postgrau • 
corresponents a l’oferta formativa de la Fundació URV.

Aprovar les exempcions i bonificacions previstes en els convenis • 
proposats.

Aprovar la desafectació de béns inventariats.• 

Aprovar la proposta presentada per la Gerència sobre la remune-• 
ració del càrrec i l’assignació econòmica per al funcionament de la 
Sindicatura de Greuges per al 2010.
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Mantenir per a l’exercici 2010 en 300.000 € el límit a partir del qual • 
cal l’autorització del Consell Social per adquirir, disposar o gravar 
béns mobles, títols valors o participacions socials (IVA exclòs).

Aprovar la despesa pluriennal associada als contractes d’arrenda-• 
ment i d’opció de compra —de 3 d’abril de 2009— de l’immoble 
situat a l’avinguda dels Països Catalans, número 17-19, planta bai-
xa, escala 3 de Tarragona, que la URV destinarà a oficines univer-
sitàries.

Règim intern

Aprovar el pressupost del Consell Social de la URV per a l’any • 
2010.

Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de l’exercici • 
2008.

Aprovar la Memòria del Consell Social de la Universitat Rovira i • 
Virgili de l’any 2008. 

Aprovar la proposta d’agrupament dels projectes del Consell Soci-• 
al com a forma de gestió del Pressupost 2009.

Aprovar la convocatòria dels ajuts del Consell Social a les millors • 
idees emprenedores, per al curs 2009-2010.

Aprovar la participació del Consell Social a la Càtedra URV-Em-• 
presa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses, 
i una aportació anual de 30.000 euros durant el trienni de vigència 
d’aquest conveni.

Aprovar el projecte de vídeo promocional de la URV i el pressupost • 
presentat.

Aprovar la convocatòria dels premis del Consell Social a treballs de • 
recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau 
superior del curs 2009-2010.

Aprovar una dotació de 5.500 euros per a l’edició del llibre • Recerca 
i talent jove. 

Aprovar la designació del Sr. Joan Enric Carreres com a represen-• 
tant del Consell Social al Consell d’Entitats d’Antics Estudiants.
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Aprovar la renovació de la designació de la Sra. Roser Recasens • 
com a membre representant del Consell Social al patronat de la 
Fundació URV.

Relacions amb la societat

Aprovar la col·laboració del Consell Social en l’elaboració i edició • 
del llibre La inserció laboral dels estudiants de la URV: un estudi compa-
ratiu dels darrers 10 anys, i dotar el projecte amb 5.000 euros.

Aprovar la convocatòria del premi Maria Helena Maseras a un tre-• 
ball de recerca de batxillerat en estudis de les dones i el gènere per 
al curs 2009-2010.

Dotar el projecte Societat-Espai Europeu d’Educació Superior amb • 
40.000 euros.

Foto 6. Presentació del conveni  entre la Fundación Bancaja i la URV
 per a la creació del programa Bancaja Joves Emprenedors

Constitució i participació de la URV en altres empreses

Subscriure les participacions socials del procés d’ampliació de ca-• 
pital d’NT Sensors en el cas que es confirmi el préstec CDTI sol-
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licitat, en les condicions que es demanen en l’informe presentat, i 
sautorització perquè el rector realitzi els tràmits oportuns.

Ratificar l’acord de la Comissió d’Investigació i Transferència quant • 
a l’aportació de 12.000 euros al capital social de l’empresa Aplicat, 
SL per a la subscripció de les participacions socials del procés d’am-
pliació de capital, en les condicions que es demanen en l’informe 
presentat. I autorització perquè el rector realitzi els tràmits opor-
tuns. 

Aprovar l’informe preceptiu previ a la creació d’empreses de base • 
tecnològica universitària per part del Consell de Govern de la URV 
(segons estableix la disposició addicional vint-i-quatre de modifi-
cació de la Llei orgànica d’Universitats, 6/2001), la transcripció del 
qual és la següent:

INFORME: Examinada la documentació relativa a l’empresa 
W3IS2, aquesta Comissió informa que l’esmentada empresa és sus-
ceptible de ser creada en el context de la URV.

Aprovar la participació de la URV en l’empresa W3IS2.• 

Aprovar la desvinculació de la URV de l’empresa SIMPPLE SL, • 
condicionada a l’entrega a la Comissió, abans del Ple del proper 
22 de desembre, del últim balanç de situació abans de la desvincu-
lació, de la justificació del preu de venda de les participacions, de 
l’informe i de l’acord de col·laboració, revisats en els punts que s’ha 
identificat com tècnicament incorrectes. 

Aprovar la desvinculació de la URV de la societat EIDOLA SL, mit-• 
jancant la transmissió de les participacions de la URV a favor dels 
administradors solidaris de la societat.

Aprovar l’adhesió de la URV al Consorci per al Desenvolupament • 
del Baix Ebre i Montsià.

Aprovar la dissolució del Consorci de Transferència del Coneixe-• 
ment.

Aprovar la participació de la URV en la Fundació Pública Castell • 
del Vi i una aportació de 30.000 euros com a màxim.

Aprovar la participació de la URV en SECPhO (Sothern European • 
Cluster in Photonics & Optics), 
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Aprovar la participació de la URV en la fundació privada Barcelona • 
Digital Centre Tecnològic (Bdigital). 

Aprovar la participació de la URV en RUEDEP (Red Universitaria • 
de Estudios de Posgrado y Educación Permanente).

Aprovar la participació de la URV en RIDUP (Red Iberoamericana • 
de Universidades de Investigación).

Aprovar la participació de la URV en el Consorci per a la Millora • 
de la Competitivitat del Turisme i l’Oci a les Comarques de Tarra-
gona. 

Aprovar la participació de la URV en l’associació Campus Interuni-• 
versitari Catalunya Sud.

Àmbit solidari

Aprovar la convocatòria dels ajuts del Consell Social a estudiants • 
de la URV en situació d’especial dificultat per al curs 2009-2010.

Aprovar la convocatòria de l’ajut del Consell Social a un estudi, • 
projecte o treball de fi de carrera d’aplicacions solidàries del curs 
2009-2010.

Aprovar  la convocatòria de les beques patrocinades per Repsol i el • 
Consell Social de la URV per al curs 2010-2011.  

Personal acadèmic

Aprovar la convocatòria dels premis Consell Social a la Qualitat • 
Docent, convocatòria curs 2009-2010.

Autoritzar la modificació de la relació de llocs de treball de PDI.• 

Modificar la plantilla de PDI.• 

Assignar complements addicionals per mèrits de recerca als profes-• 
sors que han obtingut els informes favorables d’avaluació.

Assignar complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2010.• 

Assignar complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2009.• 

Assignar complements addicionals per mèrits de docència, de re-• 
cerca i de gestió als professors que han obtingut els informes favo-
rables d’avaluació.
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Foto 7. Acte de liurament del Premi DOW 

Col·laboració amb centres i departaments

Aprovar els ajuts del Consell Social de la URV per organitzar actes • 
de reconeixement a empreses i entitats col·laboradores amb centres 
de la URV per al curs 2009-2010.

Ensenyaments

Aprovar els ajuts del Consell Social de la URV per organitzar actes • 
de reconeixement a empreses i entitats col·laboradores amb centres 
de la URV per al curs 2009-2010.La implantació resta condicionada 
al fet que aquests ensenyaments siguin acreditats, d’acord amb el 
procediment establert pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre.

La relació d’ensenyaments de màster universitari és la següent:• 

Facultat de Lletres  

Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolu- —
pament a Àfrica
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Comunicació Política, Institucional i Corporativa a la Societat  —
del Risc
Translation and Intercultural Studies —
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut  —

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunica- —
cions (MISTIC)
Escola Universitària de Turisme i Oci  —
Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes  —
Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística —

Emetre informe favorable sobre la implantació del màster universi-• 
tari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

Aprovar la proposta de distribució dels màsters oficials en quatre • 
nivells, d’acord amb el que estableixen el Decret de preus universi-
taris i la classificació proposada pel Consell de Govern.

Aprovar la següent relació estudiant/professorat com a element • 
per al càlcul de l’indicador que sol·licita la Generalitat a efectes del 
finançament variable per objectius de les universitats públiques ca-
talanes 2008-2010: 

“Per a cada ensenyament, es pren el valor equidistant entre la re-
lació corresponent al curs 2008-09 i el valor 5 o 10 (amb mínim 5), 
segons la branca de coneixement (5 a Ciències, Ciències de la Salut 
i Enginyeria i Arquitectura, 10 a Ciències Socials i Jurídiques i Arts 
i Humanitats).”

Emetre informe favorable sobre les propostes dels ensenyaments • 
de grau que aquesta Universitat preveu sotmetre al procés de ve-
rificació i implantació el curs 2010-2011, segons l’acord del Consell 
de Govern de 9 de juliol de 2009. La implantació resta condicionada 
al fet que aquests ensenyaments siguin acreditats, d’acord amb el 
procediment establert pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 

La relació d’ensenyaments és la següent:• 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura: 

Arquitectura —
Enginyeria de l’Edificació —
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria: 

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica —
Enginyeria Elèctrica  —
Enginyeria Telemàtica —
Enginyeria Informàtica —

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

Enginyeria Química —
Enginyeria Agroalimentària —
Enginyeria Mecànica —

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Fisioteràpia —
Nutrició Humana i Dietètica —

Informe favorable sobre la proposta del Consell de Govern d’aques-• 
ta Universitat de 9 de juliol de 2009 d’extinció progressiva, d’acord 
amb la normativa vigent, dels ensenyaments següents:

Facultat d’Enologia:  —

Biotecnologia 

Enologia

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials:   —

Administració i Direcció d’Empreses    

Ciències Empresarials (Reus i Tortosa) 

Economia

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia:  —

Educació Social   

Mestre especialitat Educació Especial   

Mestre especialitat Educació Física   

Mestre especialitat Educació Infantil (Tarragona i Tortosa)  

Mestre especialitat Educació Musical   

Mestre especialitat Educació Primària   

Mestre especialitat Llengua Estrangera   

Pedagogia   

Psicologia
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Facultat de Ciències Jurídiques:     —

Ciències del Treball   

Dret    

Relacions Laborals    

Treball Social

Facultat de Lletres:   —

Filologia Anglesa    

Filologia Catalana    

Filologia Hispànica    

Geografia    

Publicitat i Relacions Públiques

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:  —

Medicina

Facultat de Química:  —

Química

Escola Universitària d’Infermeria:  —

Infermeria (Tarragona i Tortosa)

Escola Universitària de Turisme i Oci:   —

Turisme (Vilaseca i Tortosa)

Centre adscrit Santa Maria Maris (Comarruga-El Vendrell):   —

Relacions Laborals

Aprovar la participació del Consell Social en el programa de Fo-• 
ment de l’activitat de recerca i dotar el projecte amb una aportació 
anual de 30.000 euros, més el cost de les plaques, per a cadascun 
dels tres primers anys del programa.

Emetre informe favorableme sobre la implantació del ensenya-• 
ments oficials de doctorat el curs 2009-2010 següents:
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POP Denominació doctorat

Antropologia Antropologia

Arqueologia Arqueologia

Biomedicina
Biomedicina 

Neurociències

Nutrició i Metabolisme Nutrició i Metabolisme         

Ciència i Tecnologia Química Ciència i Tecnologia Química     

Ciències de la Infermeria Ciències de la Infermeria  

Dret
Dret

Sistema de Justícia Penal

Economia i Empresa Economia i Empresa 

Educació
Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del 
Coneixement

Enginyeria Electrònica, Automàtica 
i Comunicacions

Enginyeria Electrònica, Automàtica i Comunicacions   

Enginyeria Energètica, 
Climatització i Refrigeració

Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids 
(interuniversitari, UVa, UBu, URV)
Tecnologia de Climatització i Eficiència Energètica en 
Edificis

Enginyeria Informàtica Enginyeria Informàtica   

Enginyeria Química, Ambiental i de 
Processos

Enginyeria Química, Ambiental i de Processos        

Enologia i Biotecnologia Enologia i Biotecnologia    

Intervenció Social
Intervenció Social: Joventut i Gènere

Migracions i Mediació Social

Llengua, Literatura i Cultura
Llengua, Literatura i Cultura  

Translation and Intercultural Studies 

Nanociència i Nanotecnologia Nanociència i Nanotecnologia

Psicologia

Avaluació i Mesura de la Conducta

Ciència Cognitiva i Llenguatge

Psicologia  de l’educació

Quaternari i Prehistòria Quaternari i Prehistòria   

Salut Mental: Genètica i Ambient Salut Mental: Genètica i Ambient      

Societats Històriques, Territori i 
Patrimoni

Societats Històriques, Territori i Patrimoni       

Turisme i Oci Turisme i Oci

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/antropologia_doc.html
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/arqueologia_doc.html
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/dret_doc.html
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/economia_empresa_doc.html
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/nanociencia_doc.html
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Personal d’administració i serveis

Aprovar el projecte Premi Consell Social a la qualitat i millora con-• 
tínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d’adminis-
tració i serveis de la URV i la convocatòria de l’any 2010.

Aprovar l’ctivació de places de PAS.• 

Aprovar l’assignació de gratificacions extraordinàries del PAS de • 
la URV.

Aprovar les fitxes del Catàleg de llocs de treball corresponents a les • 
places de PAS activades. 

Renovar la plantilla de PAS laboral de la URV.• 

Aprovar la relació de llocs de treball del PAS de la URV i la despesa • 
que comporta, segons la informació detallada a l’annex de personal 
del Pressupost 2010 de la URV.

Foto 8. Inauguració del curs acadèmic a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 



3232

Memòria del Consell Social de la URV 2009

33

Projectes destacats de l’exercici 2009

Convocatòria dels premis Consell Social URV a la Qualitat Docent

Convocatòria de 5 beques copatrocinades pel Consell Social i Repsol i 
renovació de les 16 anteriors

Convocatòria dels premis als millors treballs de recerca de secundària

Convocatòria dels ajuts a centres de la URV per a l’organització d’actes de 
reconeixement a col·laboradors.

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

Convocatòria d’ajuts a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat

Convocatòria d’ajuts a les millors idees emprenedores

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

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

Ajut a la URV Solidària

Projecció exterior i vídeo promocional de la URV

Ajut per al funcionament de l’Oficina del Voluntariat de la URV

Incentius a l’esport d’alt nivell a la Universitat

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

Col·laboració en l’elaboració i edició del llibre La inserció laboral dels estudiants 
de la URV

Participació en els ajuts a la valorització del coneixement 
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3.3 Projectes i activitats desenvolupats   

Premis Consell Social a la Qualitat Docent

Per novena vegada es va convocar aquest premi, que té per objectiu incenti-
var l’esforç del professorat de la URV per millorar la qualitat docent mitjan-
çant 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. 

Els treballs premiats van ser els següents:

Modalitat indiVidUal

Problem solving: la competència. Estratègies de resolució de problemes: elemental, 
dr. Watson. L’experiència d’una dècada en l’assignatura extracurricular

Professor: Azael Fabregat Llangostera. Departament d’Enginyeria Quí-
mica, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química. 

Aquest treball va ser mereixedor de la distinció Vicenç Vives, que ator-
ga la Generalitat de Catalunya, creada per premiar l’excel·lència en la docèn-
cia universitària.

Modalitat col·lectiVa 
Avaluació de competències transversals  a l’ensenyament de medicina 

Professors coordinadors: Montserrat Giralt, Montserrat Jové, Antoni 
Castro, Josep Ribalta. 

Professors participants: Lluís Anglada Tort, Maria Cabré Bargalló, 
Joan Fernández Ballart, Antonio Infante Fuentes, Jordi Jové Balanyà, Emili 
Mayayo Artal, Encarna Mur Restoy, José Luis Paternain Suberviola, Francesc 
Xavier Pastor Molas, Francesc Sureda Batlle.

Departament de Ciències Médiques Bàsiques. Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut.

resUM del PreMi a la Modalitat indiVidUal 
Problem solving: la competència. Estratègies de resolució de problemes: elemental. 
Dr. Watson. L’experiència d’una dècada en l’assignatura extracurricular

Quan el Dr. House fa una anàlisi diferencial per obtenir un diagnòstic, els 
agents de la policia científica de CSI cerquen informació i connecten proves 
per descobrir el culpable, els astronautes de l’Apol·lo XIII segueixen els pro-
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tocols per incidències o un científic segueix el mètode científic per provar 
una hipòtesi, malgrat que representen àrees professionals diferents, tenen 
un comportament comú: estan aplicant alguna de les múltiples eines de re-
solució de problemes —problem solving—, ja que s’enfronten a un problema. 
Les tècniques de resolució de problemes són necessàries i útils en tots els 
camps, i també caldria aplicar-les quan un treballador decideix què farà en 
el seu període de vacances o quan un polític cerca sortides per a l’actual crisi 
econòmica.

La resolució de problemes està relacionada amb totes les branques de 
la ciència i la tecnologia que podem englobar en les anomenades ciències 
artificials, que són les que s’ocupen d’allò creat per l’ésser humà, en contra-
posició a les ciències naturals, que fan emergir el coneixement del objectes i 
fenòmens naturals (la física, la química, la biologia, etc.). 

El món en què vivim és un món creat per l’home, un món artificial on 
la majoria del que ens envolta ha estat modelat o modificat per la nostra 
espècie. La majoria d’allò que entenem com el “nostre món” és artificial, i 
el seu estudi i comprensió és l’objecte de les ciències artificials (enginyeria, 
economia, medicina, arquitectura, educació, etc.). Les ciències artificials són 
disciplines que bàsicament serveixen per resoldre problemes, amb la seva 
més àmplia accepció. El gran desenvolupament de totes aquestes disciplines 
artificials en el darrer segle ha estat conseqüència dels constants canvis que 
la societat moderna ha demanat, i aquest gran desenvolupament ha estat 
possible gràcies a l’aplicació de les tècniques de resolució de problemes. 

Paral·lelament, un dels trets principals en la innovació educativa per al 
segle xxi és la potenciació de las habilitats i actituds personals en els estudi-
ants universitaris, a fi de desenvolupar capacitats i destreses (competències) 
que els permetin adaptar-se eficientment a un entorn professional subjecte a 
canvis cada vegada més ràpids, en un món cada vegada més global, on els 
coneixements tècnics ja no són suficients per assegurar una carrera professi-
onal de per vida.

Aquesta situació és especialment rellevant en l’àrea de les enginyeri-
es, que, en essència, són disciplines basades en l’aprofitament dels recursos 
científics i tecnològics existents per satisfer les necessitats de la humanitat. 
L’aparició de nou coneixement científic, així com de noves necessitats de la 
humanitat,obliga que els enginyers hagin d’afrontar contínuament situaci-
ons completament desconegudes i inesperades, per la qual cosa estan sub-
jectes a un procés continu d’adaptació.
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En aquesta memòria es presenta l’experiència de vuit anys en la impar-
tició d’una assignatura extracurricular dedicada a les tècniques de resolució 
de problemes, a fi de dotar als estudiants de les titulacions de caràcter tèc-
nic amb alguns recursos per enfrontar-se amb èxit als problemes reals que 
apareixen en la pràctica professional diària. Fins ara, aquesta assignatura és 
única dins del panorama universitari del nostre entorn.

Durant un període condensat en 3 crèdits ECTS, els estudiants reben 
una formació bàsica per definir correctament els problemes reals (evitant 
malentesos, confusions i solucions equivocades), generar vies alternatives de 
solució (d’acord amb criteris creatius, imaginatius i innovadors, no exempts 
de risc a vegades) i decidir la solució seguint criteris objectivables, tot analit-
zant les potencials conseqüències de les seves accions.

En aquest curs, doncs, es discuteixen de manera formal i estructurada 
els processos mentals que condueixen a la resolució de situacions que reque-
reixen una presa de decisió a partir d’una descripció incompleta o almenys 
difusa del problema. La disponibilitat d’heurístiques aplicables a casuísti-
ques diverses permet anteposar el sentit comú o bon seny a la pura intuïció 
i resoldre problemes tecnològics —o de qualsevol altre caire— situant-los en 
el seu context específic.

Atès que en l’aplicació de les tècniques de resolució de problemes hi 
participen alhora els coneixements propis de l’àmbit, el pensament crític, la 
creativitat, la presa de decisions, la innovació, la presa conscient de riscos, el 
treball en equip i la comunicació, entre moltes altres competències, realment 
es podria afirmar que el problem solving és la competència.

L’acollida favorable de l’assignatura per part dels estudiants i els excel-
lents resultats obtinguts indiquen que l’experiència hauria de ser mantingu-
da i fins i tot reforçada en aquest moment de definició del nous plans d’es-
tudi adaptats a les directrius de Bolonya, malgrat les múltiples restriccions 
procedents de les institucions implicades.

 

resUM del PreMi col·lectiU

Avaluació de competències transversals a l’ensenyament de medicina 

L’entrada a l’espai europeu d’educació superior (EEES) ha fet definir a les 
universitats les competències finals dels seus graduats a partir d’una idea 
comuna. Treballar per competències vol dir avaluar per competències.  
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La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) de la URV treba-
lla per trobar models d’avaluació de les competències transversals de cada 
ensenyament. Al de Medicina hem seleccionat algunes competències (ori-
entació a diagnòstic, i metodologia científica i de recerca) i hem dissenyat 
activitats per avaluar-les. S’ha escollit per començar el tercer curs, s’han se-
leccionat les assignatures que treballen aquestes competències i s’han revisat 
els objectius i les metodologies docents. Es dissenya una activitat comuna 
per cada competència, un cas clínic per l’orientació al diagnòstic i un article 
científic per la metodologia científica i de recerca. S’utilitza l’entorn Moodle 
i els alumnes treballen i són avaluats en grup, treballant així una altra com-
petència transversal. 

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PQDocent/convocatoria-
PQD2010.htm

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

El Consell Social va crear els ajuts a estudiants de la URV en situació d’espe-
cial dificultat, conscient que a alguns estudiants de la URV se’ls denegava la 
beca del Ministeri perquè no complien els requisits d’expedient acadèmic a 
causa de situacions familiars, socials o econòmiques greus que els impedien 
seguir adequadament el curs acadèmic. 

Aquest any (setena convocatòria), la comissió que ha de decidir sobre 
les sol·licituds d’ajuts de la convocatòria anterior ha atorgat beques a onze 
ajuts a estudiants de la URV, per un import total de prop de 30.000 euros. 
Aquests ajuts estan destinats a cobrir les taxes de matrícula i a subvencionar 
part de les despeses en material didàctic, transport i residència dels estudi-
ants.

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajuts%20estudiants/Cajut_es-
tudiants2009-10.htm  

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, impulsar l’organització d’actes per difondre a la 
societat i a la comunitat universitària el reconeixement a empreses, instituci-

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PQDocent/convocatoriaPQD2010.htm
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PQDocent/convocatoriaPQD2010.htm
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajuts estudiants/Cajut_estudiants2009-10.htm
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajuts estudiants/Cajut_estudiants2009-10.htm
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ons 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 re-
coneixement: 

el 29 de maig, i en el marc del 25è aniversari de la creació de l’Es-• 
cola Universitària d’Infermeria a les Terres de l’Ebre, va tenir lloc 
l’acte de reconeixement a l’Hospital Universitari Verge de la Cinta.

el 24 d’abril, a la Facultat de Ciències Jurídiques, es va celebrar l’ac-• 
te de reconeixement a institucions que acullen estudiants en pràcti-
ques, dins de la VII Jornada de Treball Social.

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajutsreconeixement/Reconei-
xement_2009-10.htm 

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

Aquest ajut, que s’ha convocat per quarta 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 convivència i a la lluita contra la 
desigualtat social.

Està adreçat als alumnes que hagin presentat algun estudi, treball o 
projecte de fi de carrera susceptible de materialitzar-se en un projecte soli-
dari. 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. 

El jurat, un cop valorats els treballs segons els criteris establerts en les 
bases reguladores de l’ajut, va atorgar un ajut de 7.700 euros al projecte “Pro-
tección de la calidad del aire de la Amazonia ecuatoriana II”, presentat per 
Clara Algueró Godia, Laura Gené Peres i Clara Usach Muñoz, alumnes de 
l’ETSEQ.

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajut%20solidari/Cajut_solida-
ri_2009-10.htm

Convocatòria de beques copatrocinades pel Consell Social i Repsol

Tant per raons d’equitat com de rendibilitat social, és necessari que les per-
sones més ben preparades i motivades puguin accedir a l’ensenyament su-

file:///C:/Users/beep/Documents/URV/Mem%c3%b2ria%20Consell%20Social%202009/ 
file:///C:/Users/beep/Documents/URV/Mem%c3%b2ria%20Consell%20Social%202009/ 
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajut solidari/Cajut_solidari_2009-10.htm
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajut solidari/Cajut_solidari_2009-10.htm
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perior, independentment de la seva situació econòmica i social. A vegades, 
el principal obstacle per accedir a l’ensenyament superior no és el cost eco-
nòmic dels estudis universitaris, sinó el cost d’oportunitat que suposa que 
un jove hagi de retardar la seva incorporació al món laboral per continuar els 
estudis. Moltes famílies no poden assumir aquest cost d’oportunitat, i opten 
perquè deixi els estudis, independentment de la seva capacitat intel·lectual 
o vocació per a l’aprenentatge.

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

Cadascuna de les beques està dotada amb 5.000 euros anuals i són re-
novables cada curs (si es compleixen uns requisits determinats a la convoca-
tòria), fins al màxim de cursos acadèmics que estableix l’itinerari recomanat 
de l’ensenyament cursat per l’alumne.

Aquest quart any el Consell ha pogut renovar l’ajut pels bons resultats 
acadèmics assolits a gairebé tols els alumnes que ja havien accedit a la uni-
versitat amb aquestes beques el tres cursos anteriors, dos el primer any, cinc 
el segon i cinc el tercer.

La comissió de selecció de les beques patrocinades ha adjudicat aquest 
any les següents cinc noves beques patrocinades per a alumnes que han co-
mençat el curs 2009-10:

beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a dos estudiants • 
del grau de Comunicació Audiovisual

beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant del • 
grau de Biotecnologia

beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant del • 
grau de Química

beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant del • 
grau de Geografia i Ordenació del Territori

I ha renovat onze de les dotze beques concedides els tres anys anteriors.

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Beques%20patrocinades/Be-
ques_patroc_2010-11.htm

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Beques patrocinades/Beques_patroc_2010-11.htm
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Beques patrocinades/Beques_patroc_2010-11.htm
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Foto 9. Signatura del conveni Repsol-Consell Social per a les beques patrocinades 

Premis Consell Social al millor treball de recerca de secundària

Per quarta vegada, el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili ha con-
vocat els Premis Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i tre-
balls 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·lència 
universitària i professional. Per això, aquests premis estan destinats a recom-
pensar 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’estu-
diant, un ajut econòmic per l’import corresponent als crèdits matriculats a la 
URV i un val de 300 euros per al centre de secundària del guanyador, per a 
l’adquisició de material didàctic i/o bibliogràfic.

Els treballs guanyadors han estat:

“Del cep a la copa”, del Sr. Jacint Canals Salvat. Centre: Sant Pau Apòstol
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“Evolució de la fórmula 1”, del Sr. Mario Castellano Fernández. Centre: 
IES Sant Pere i Sant Pau

“Mètodes numèrics amb MATLAB”, del Sr. Jordi Ferré Güell. Centre: 
IES Gabriel Ferrater

“Cura sana. Remeis tradicionals d’Alcanar”, de la Sra. Vanessa Fibla 
Moreno. Centre: IES Sol de Riu 

“El projecte educatiu de la II República al Montsià”, de la Sra. Cinta 
Llasat Nolla. Centre: IES Sol de Riu

“Tarragona i la guerra del Francès”, de la Sra. Laura de la Morena Gar-
cía. Centre: IES Sant Pere i Sant Pau 

“La navegació fluvial al Riu Ebre”, del Sr. Joan Perello Capdevila. Cen-
tre: Sant Pau Apòstol

“Coneixem l’aspirina?”, de la Sra. Mireia Pérez Tuñon. Centre: IES 
Camp Clar

“La saturació s’atura? Estudi sobre la descalcificació amb resines”, del 
Sr. Andrés Ramírez Martínez. Centre: IES Gabriel Ferrater 

“Generació de combustible a partir de l’energia eòlica”, del Sr. Marc 
Roca Ferrer. Centre: Sagrat Cor 

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

Els treballs guanyadors, juntament amb els de l’any 2008, s’han publi-
cat al llibre digital Recerca i talent jove (ISBN978-84-8424-146-1), que trobareu 
clicant aquí: Recerca i talent jove.

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/premis.html
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ebooks/llibre2_PRecerca.html
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Foto 10. Lliurament dels premis als millors treballs de recerca de secundària

3.4 Altres

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 corres-
ponents 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 2009 ha participat en l’elaboració de la sol·licitud inicial de 
verificació del títol oficial de grau en Aviació Comercial i Operaci-
ons Aèries i en el desenvolupament d’un projecte conjunt ETSEQ-
CESDA titulat “Simulació numèrica del flux al voltant de l’avió 
experimental monoplaça XFA3”, que s’està dissenyant i construint 
al CESDA.

Un any més, s’ha destinat l’1% del pressupost del Consell al Centre • 
de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària.

El Consell Social ha destinat 12.800 euros del seu pressupost a la • 
Biblioteca per a catalogació i digitalització de donacions extraor-
dinàries.



4242

Memòria del Consell Social de la URV 2009

43

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 ensenya-
ments 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 Uni-
versitat.

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’ense-
nyaments 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 funci-
ons 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 repre-
sentat el Consell Social en les reunions d’aquesta Comissió.
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Comissió de Docència (comissió delegada)

Són competències d’aquesta comissió el desplegament del Pla Estratègic de 
Docència, la convergència europea en docència, els plans d’estudis, el POA, 
la regulació de la docència de pregrau, el Campus Virtual i la formació no 
presencial, l’avaluació i l’acreditació de la docència, la qualitat docent, el cur-
rículum 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.

 

Foto 11. Taula del Pacte nacional per a la recerca i la innovació i territori 

Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària

Competeix a aquesta unitat promoure les activitats de solidaritat i coopera-
ció 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’as-
signació, 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 URV per promoure la relació entre 
la societat i la Universitat, 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 in-
novació.

Formen part del Patronat de la Fundació URV el Sr. Cunillera, el Sr. Ber-
gadà, el Sr. Poblet, la Sra. Recasens i el Sr. Valero. El Patronat s’ha reunit aquest 
any una vegada, 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 sis-
tema 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 De-
partament d’Innovació, Universitats i Empresa.

El Consell Interuniversitari de Catalunya s’estructura en òrgans uni-
personals 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 

http://www.urv.net/a_mes_estudiar/urv_solidaria/index.html
http://www.fundacio.urv.cat
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president del Consell Social és membre de la Junta. Pertanyen a la Conferèn-
cia 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 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

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) està formada per les 
vuit universitats públiques de Catalunya, les quals representa i promou. La 
seva missió és donar suport al treball de les universitats que integra i unir 
esforços perquè puguin compartir coneixements i bones pràctiques. 

L’ACUP impulsa activitats que contribueixen al desenvolupament so-
cial, cultural i econòmic de Catalunya. És prioritària la potenciació de la for-
mació i recerca universitàries de qualitat, que permetin avançar amb fermesa 
en la construcció d’una societat basada en el coneixement.

 
http://www.acup.cat

http://www10.gencat.net/dursi/ca/de/cic.htm
http://www.aqucatalunya.org
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ebooks/llibre2_PRecerca.html
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4. Memòria econòmica

4.1 Liquidació del pressupost 2008 del Consell Social

El Ple del Consell Social, en la reunió de 30 d’abril de 2009, va aprovar la 
liquidació del Pressupost 2008. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Consell Social 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008 

INGRESSOS DESPESES 

Romanent 2007 656.238,57 Capítol I : Despeses de personal 135.575,21 

Subvenció Generalitat de Catalunya 489.762,24 
Capítol II: Compra de béns i 
serveis 

334.629,51 

Capítol IV: Transferències corrents 126.945,55 

Capítol VI: Inversions 
immobilitzat 

- 

Capítol VII: Transferències de 
capital 

7.975,00 

TOTAL INGRESSOS 1.146.000,81 TOTAL DESPESES 605.125,27 

Detall per conceptes Funcionament Projectes Despesa total

Capítol I Despeses de personal 134.027,51 1.547,70 135.575,21 

Capítol II Compra de béns i serveis 71.670,53 262.958,98 334.629,51

Material d'oficina 2.836,02 193.822,29* 196.658,31

Subministraments 664,99 - 664,99 

Comunicacions (telèfon, missatgeria...) 1.055,95 - 1.055,95 

Transports i trasllats 197,52 - 197,52 

Primes d'assegurances 1.867,51 - 1.867,51 

Protocol i altres despeses 300,04 19.784,61 20.084,65 

Treballs fets per altres empreses 5.040,20 38.967,32 44.007,52 

Indemnitzacions per prestació de 
serveis 

59.708,30 8.777,76 68.486,06 

Despeses d'edició i distribució - 1.607,00 1.607,00 

Capítol IV 
Transferències corrents (beques i ajuts, 
participació en altres entitats) 

776,00 126.169,55 126.945,55 
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Capítol VI Inversions immobilitzat - - - 

Capítol VII Transferències de capital - 7.975,00 7.975,00 

TOTAL DESPESA 206.474,04 398.651,23 605.125,27 

34% 66% 100,00%

* Correspon a transferències als projectes: ajuts per cursar màsters oficials, projecció exterior i edició del 
llibre de les conclusions de les Jornades de Qualitat

Detall de projectes Pressupost Despesa Diferència 

2002-001-Auditoria URV - FURV 30.000,00 29.387,50 612,50

2002-002-Premi Qualitat i Jornada Innovació 10.000,00 7.905,00 2.095,00 

2002-003-Campus Terres Ebre 50,00 - 50,00

2002-004-Formació 8.000,00 1.252,76 6.747,24

2004-005-Comptabilitat analítica 50,00 - 50,00 

2005-006-Càtedra Empreneduria 32.000,00 30.875,00 1.125,00

2003-008 Reconeixement empreses 25.000,00 6.014,43 18.985,57

2003-011 Inserció laboral - AQU 18.000,00 18.000,00 -

2003-012 Projecció exterior 25.000,00 17.811,86 7.188,14 

2003-015 Ajuts estudiants 44.865,51 16.364,70 28.500,81

2003-016 Biblioteca 10.386,35 3.497,52 6.888,83

2005-020 Subvenció solidaria + Tsunami 4.969,93 4.896,66 73,27

2005-022 Observ ocupació 12.780,10 - 12.780,10

2005-024 Ajut Solidari 14.000,00 12.750,00 1.250,00 

2005-025 Ajuts Empreneduria 32.000,00 12.875,00 19.125,00

2006-030 Beques Patrocinades 32.000,00 15.985,40 16.014,60

2006-034 Projecte de Pla Acollida Alumnes Internacionals de 
Postgrau 

11.751,81 - 11.751,81

2006-035 Publicacions de l'Any Cultural 3.000,00 - 3.000,00

2006-036 Oficina del Voluntariat de la URV 5.051,90 - 5.051,90

2007-037 Internacionalització de màsters 21.788,33 - 21.788,33

2007-038 Premi de Recerca per Secundària 30.000,00 22.058,59 7.941,41

2007-039 Ajuts per cursar màsters oficials 190.050,00 186.500,00 3.550,00

2007-040 Setmana de la Ciència 18.076,56 601,81 17.474,75

2007-041 Esportistes alt nivell 3.600,00 - 3.600,00

2007-042 Jornada Qualitat Docent 5.000,00 5.125,00 125,00

2007-043 Empreses subministradores URV - - -

2008-044 Jornades internacionalització - PREMSA 6.000,00 6.125,00 125,00

2008-045 Societat - EEES 40.000,00 625,00 39.375,00

Nous projectes 159.815,91 - 159.815,91

2008-046 Fires i promocions 15.000,00 - 15.000,00

2008-047 R2B Valorització del coneixement 20.000,00 - 20.000,00

TOTAL PROJECTES 828.236,40 398.651,23 429.585,17
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Notes explicatives a la liquidació del Pressupost 2008:

Ingressos

Els ingressos de l’exercici estan formats per la subvenció que atorga la Gene-
ralitat de Catalunya al Consell Social més el romanent acumulat d’exercicis 
anteriors.

Per a l’exercici 2008, la subvenció atorgada per la Generalitat s’ha incre-
mentat fins a 489.762,24 euros. 

Despeses

caPítol i: desPeses de Personal

Recull les retribucions satisfetes al personal de la Secretaria del Consell Soci-
al 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 activitats del Consell. El detall és el següent:

Material d’oficina: despeses de material d’oficina, premsa, fotocò-• 
pies, material informàtic de consum, etc. necessaris per al funci-
onament normal del Consell. Inclou transferències pels projectes 
projecció exterior, ajuts per cursar màsters oficials 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 la utilització de mitjans de trans-• 
port 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 fullets, etc. Inclou les transferències dels projec-
tes de reconeixement d’empreses, la transferència de l’1% del pres-
supost a la URV Solidària, la compra de cintes identificadores, la 
participació en la Setmana de la Ciència i les despeses pels actes de 
lliurament dels premis de recerca de secundària i les beques patro-
cinades.
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Treballs fets per altres empreses: honoraris d’empreses i professio-• 
nals independents que hagin prestat serveis per al Consell Social o 
per als seus projectes (auditoria o catalogació de material bibliogrà-
fic), import dels Premis a la Qualitat Docent i inscripció en cursos 
de formació externs.

Indemnització per prestació de serveis: dietes i despeses de loco-• 
moció ocasionades per viatges dels membres i personal del Consell 
i indemnitzacions de la presidència i d’assistència a actes i reuni-
ons.

Despeses d’edició i distribució: de la Memòria d’activitats del Con-• 
sell i de la participació en altres publicacions com el suplement uni-
versitari Indicador Económico.

caPítol iV: transFerències corrents

Beques, ajuts i premis atorgats pel Consell Social: per a estudiants amb di-
ficultats especials, ajut solidari, ajuts a emprenedors, beques patrocinades, 
premi de recerca en secundària, ajut per a les jornades d’internacionalització 
o per a l’estudi sobre la inserció laboral de l’AQU,  i transferències a altres or-
ganismes en què participa el Consell Social, com la Càtedra d’Emprenedoria, 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), l’European Higher 
Education Society, la Fundació Gresol i altres.

caPítol Vi: inVersions iMMobilitzat

Recursos destinats a crear o adquirir béns de capital i inventariables. Durant 
aquest exercici no s’ha fet cap inversió en immobilitzat.

caPítol Vii: transFerències de caPital

El premi de recerca en secundària atorga a cadascun dels guardonats un or-
dinador portàtil. Aquesta despesa té la consideració de transferència de ca-
pital per al Consell Social.
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4.2 Pressupost 2009 del Consell Social

El Pressupost 2009 del Consell Social va ser aprovat pel Ple del Consell el 22 
de desembre de 2008, per un import de 499.459,15 euros. El 30 d’abril de 2009 
el va modificar per ajustar-lo a l’increment d’IPC i el 9 de juliol de 2009 per 
incorporar-hi el romanent.

Pressupost de despeses
Pressupost 
inicial 2009

Modificació 
- increment 

IPC

Modificació - 
incorporació 
de romanent

Pressupost 
definitiu 

2009

caPítol i
Despeses de personal 138.250,55 - - 138.250,55 
caPítol ii
Compra de béns i serveis 205.258,60 7.191,96 464.458,02 676.908,58
Arrendaments 1,00 - 726,36 727,36
Conservació i reparació 4,00 - 202,54 206,54 
Material d’oficina 4.153,01 7.191,96 8.909,22 20.254,19 
Subministraments 1.200,00 - 2.697,78 3.897,78 
Comunicacions 2.503,00 - 13.546,35 16.049,35 
Transports i trasllats  600,00 - 12.442,12 13.042,12 
Primes d’assegurances 2.000,00 - 2.382,31 4.382,31 
Despeses diverses 15.046,59 - 103.148,95 118.195,54 
Treballs realitzats per altres 
empreses

73.151,00 - 152.700,53 225.851,53 

Indemnitzacions per prestació 
de serveis

103.000,00 - 161.694,81 264.694,81 

Despeses d'edició i distribució 3.600,00 - 6.007,05 9.607,05 
caPítol iV
Transferències corrents 
(beques i ajuts, participació en 
altres entitats)

143.650,00 - 37.094,01 180.744,01 

caPítol Vi
Inversions immobilitzat 1.500,00 - 34.810,51 36.310,51 
caPítol Vii
Transferències de capital 10.800,00 - 4.513,00 15.313,00 

TOTAL 499.459,15 7.191,96 540.875,54 1.047.526,65
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Pressupost 2009

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.

Pressupost de despeses 
(sense romanents)

2005 2006 2007 2008 2009

% 
Variació 

2008-
2009

CAPÍTOL I

Despeses de personal 98.831,46 109.234,00 117.704,07 130.755,90 138.250,55 5,73%

CAPÍTOL II

Compra de béns i serveis 274.966,54 288.648,85 263.426,24 210.687,08 212.450,56 0,84%

Arrendaments 400,00 400,00 1,00 1,00 1,00 0,00%

Conservació i reparació 4,00 203,00 203,00 4,00 4,00 0,00%

Material d’oficina 5.022,54 5.959,00 6.529,84 4.079,59 11.344,97 178,09%

Subministraments 800,00 2.100,00 2.300,00 1.200,00 1.200,00 0,00%

Comunicacions 4.703,00 3.703,00 4.003,00 2.503,00 2.503,00 0,00%

Transports i trasllats 3.101,00 1.300,00 1.300,00 1.000,00 600,00 -40,00%

Primes d’assegurances 3.360,00 2.500,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 0,00%

Protocol i despeses diverses 27.700,00 21.700,00 23.099,16 23.098,49 15.046,59 -34,86%
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Treballs fets per altres 

empreses 102.901,00 125.315,85 93.190,24 55.151,00 73.151,00 32,64%
Indemnització per prestació 

de serveis 117.175,00 114.000,00 119.500,00 111.600,00 103.000,00 -7,71%
Despeses d'edició i 

distribució 9.800,00 11.468,00 10.800,00 10.050,00 3.600,00 -64,18%

CAPÍTOL IV

Transferències corrents 

(beques i ajuts, participació 

en altres entitats) 74.501,00 66.617,15 99.219,14 142.050,00 143.650,00 1,13%

CAPÍTOL VI

Inversions Immobilitzat 1.701,00 1.700,00 1.700,00 1.500,00 1.500,00 0,00%

CAPÍTOL VII

Transferències de capital 12.000,00 10.800,00 -10,00%

TOTAL 450.000,00 466.200,00 496.992,98 506.651,11 1,94%

Pressupost d'ingressos 2005 2006 2007 2008 2009

caPítol iV

Transferències corrents (Generalitat) 450.000,00 466.200,00 482.049,45 496.992,98 506.651,11

total 450.000,00 466.200,00 482.049,45 496.992,98 506.651,11

Variació 2,11% 3,60% 3,40% 3,10% 1,94%

Evolució del pressupost de despeses



5454

Memòria del Consell Social de la URV 2009

55

Evolució del pressupost d’ingressos

 

 

Per a l’exercici 2009 s’han pressupostat tot un seguit de projectes que 
ha de desenvolupar el Consell Social. Alguns són nous, i altres són la con-
tinuació de projectes iniciats en exercicis anteriors. A continuació reflectim 
l’evolució d’aquests projectes:
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2002-001 Auditoria 18.631,39 37.100,00 38.100,00 39.200,00 40.611,20 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00%

2002-002 Premi 
Qualitat 

3.005,06 15.530,12 23.500,00 15.500,00 15.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00%

2002-003 Campus 
Terres Ebre 

11.010,11 12.020,25 24.000,00 12.000,00 3.000,00 1.000,00 50,00 50,00 0,00%

2002-004 Formació 7.212,15 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 -62,50%

2004-005 Comptabilitat 
analítica 

5.000,00 15.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 38.276,35 50,00 50,00 0,00%

2005-006 Càtedra 
Emprenedoria 

6.010,12 18.030,40 - 100.000,00 30.000,00 32.000,00 32.000,00 32.050,00 0,16%

2002-007 Secundària- 
"tu mateix" 

13.522,77 13.522,77 26.000,00 22.768,00 23.587,65 24.248,10

2003-008 
Reconeixement 
empreses 

6.950,00 10.000,00 12.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00%

2005-009 Empreses 
capital risc 

30.500,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00

2003-010 Amics URV 15.000,00 15.000,00 12.000,00 15.000,00

2003-011 Inserció 
laboral 

6.010,12 6.000,00 16.500,00 - 18.000,00 18.000,00 5.000,00 -72,22%
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2003-012 Projecció 
exterior 

4.900,00 14.000,00 13.000,00 31.468,00 23.600,00 25.000,00 25.000,00 0,00%

2003-013 Fundación 
Independiente 

642,96

2003-014 Intercanvi 
estudiants 

18.000,00 - 3.000,00

2003-015 Ajuts 
estudiants 

18.000,00 35.730,30 47.193,05 50.153,13 48.516,35 44.865,51 56.500,81 25,93%

2003-016 Servei de 
Biblioteca i Doc. 

6.000,00 12.000,00 18.000,00 24.000,00 8.275,78 10.386,35 12.888,83 24,09%

2003-017 Premi 
Processos 

7.000,00 12.000,00

2003-018 Premi Final 
de Carrera 

26.000,00 12.000,00

2004-019 Competicions 
internacionals 

6.000,00 3.000,00

2005-020 Subvenció 
solidària 

1.500,00 4.666,50 4.797,16 4.969,93 5.066,51 1,94%

2005-021 Accessibilitat 
minusvàlids 

1.561,14 1.672,32 1.719,14

2005-022 Observatori 
Ocupació Univ. 

12.000,00 12.432,00 12.780,11 12.780,10  50,00 -99,61%

2005-023 Comunicació 
intercentres 

10.000,00   12.000,00 

2005-024 Ajut Solidari 12.000,00   12.000,00  12.000,00   14.000,00   14.000,00   0,00%

2005-025 Ajuts 
Emprenedoria 

20.000,00   20.000,00   20.000,00 32.000,00   39.625,00   23,83%

2005-026 Assessoria 
spin-off 

26.784,00  

2005-027 Jornades UP 
Navarra 

2005-028 Informe 
viabilitat parcs 
científics 

2005-029 Cinc Anys de 
Premis CS 

20.000,00 

2006-030 Beques 
Patrocinades 

 5.000,00  17.500,00   32.000,00   40.000,00   25,00%

2006-031 Conclusions 
Jornades Qualitat 

8.000,00

2006-032 Any Cultural 
URV 

3.000,00

2006-033 Tutors de 
l'Escola Infermeria 

4.662,00

2006-034 Pla 
Acollida Alumnes 
Internacionals de 
Postgrau 

11.088,00 11.398,46 11.751,81 11.986,85   2,00%

2006-035 Publicacions 
de l'Any Cultural 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00%



5656

Memòria del Consell Social de la URV 2009

57

P
re

ss
u

p
os

t 
20

02

P
re

ss
u

p
os

t 
20

03

P
re

ss
u

p
os

t 
20

04

P
re

ss
u

p
os

t 
20

05

P
re

ss
u

p
os

t 
20

06

P
re

ss
u

p
os

t 
20

07

P
re

ss
u

p
os

t 
20

08

P
re

ss
u

p
os

t 
20

09

V
ar

ia
ci

ó 
20

08
-0

9

2006-036 Oficina del 
Voluntariat de la URV 

4.900,00 5.051,90 4.900,00 -3,01%

2007-037 
Internacionalització de 
màsters 

21.133,20 21.788,33 22.224,10   2,00%

2007-038 Premi 
de Recerca per 
Secundària 

33.000,00   30.000,00 37.000,00   23,33%

2007-039 Ajuts per 
cursar màsters oficials 

171.000,00   
 

190.050,00
-100,00%

2007-040 Setmana de 
la Ciència 

18.000,00   18.076,56  -100,00%

2007-041 Esportistes 
alt nivell 

3.600,00   3.600,00 15.695,98  336,00%

2007-042 Jornada 
Qualitat Docent 

5.000,00   5.000,00 5.000,00 0,00%

2007-043 Empreses 
subministradores URV 

2008-044 Jornades 
internacionalització - 
PREMSA 

6.000,00 -100,00%

2008-045 Societat - 
EEES 

40.000,00  40.000,00   0,00%

2008-046 Fires i 
promocions 

15.000,00  30.000,00   100,00%

2008-047 R2B 
Valorització del 
coneixement 

20.000,00  40.000,00   100,00%

2009-048 Demain TV 18.000,00   

2009-049 Premi 
reconeixement 
activitat científica 

40.000,00   

TOTALS 64.391,60 225.206,62 311.330,30 538.222,19 545.624,80   606.744,65   668.420,49   566.088,08   -15,31%
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4.3 Liquidació del pressupost 2008 de la URV

El Ple del Consell Social, en la reunió de 30 d’abril de 2009, va aprovar la 
Memòria econòmica auditada de l’exercici 2008 de la Universitat. 

Distingim en la Memòria econòmica tres parts:

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 i als pressupostos tancats, i consideracions 
sobre el saldo pressupostari de l’exercici i sobre el romanent de 
tresoreria.

els comptes anuals pressupostaris: amb la liquidació del Pres- —
supost 2008 i el seu detall 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 extrapressupos-
taris, l’estat de romanent de tresoreria i el 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 prin-
cipals partides del balanç de situació i del compte de resultat 
economicopatrimonial.

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

Annexos: ingressos, despeses, ràtios pressupostàries, comptabilitat • 
patrimonial, immobilitzat, projectes europeus Fundació URV.

Els comptes anuals de l’exercici 2008 han estat sotmesos a auditoria de 
comptes anuals, la qual es va encarregar a la societat d’auditoria Pricewater-
houseCoopers Auditores, SL. El 25 de maig de 2009 els auditors van expres-
sar la seva opinió en un informe que s’adjunta a la Memòria. 
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Ingressos

Concepte
Previsió 
inicial

Modificació
+/-

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Estat 
d'execució

Taxes i altres 
ingressos

12.619.032,87 3.586.454,68 16.205.487,55 16.946.763,02 14.711.503,46 2.235.259,56 741.275,47

Transferències 
corrents

74.600.726,88 4.924.683,27 79.525.410,15 79.169.395,90 72.192.311,49 6.977.084,41 -356.014,25

Ingressos 
patrimonials

461.269,32 129.263,76 590.533,08 2.076.668,50 1.997.642,61 79.025,89 1.486.135,42

Alienació 
d’inversions reals

0,00 3.829.716,52 3.829.716,52 3.829.716,52 3.823.216,52 6.500,00 0,00

Trasnferència de 
capital

9.653.225,01 5.030.246,78 14.683.471,79 14.101.035,60 10.155.435,67 3.945.599,93 -582.436,19

Variació d'actius 
financers

200.000,00 50.089.293,26 50.289.293,26 179.870,72 86.837,24 93.033,49 -50.109.422,54

Passius financers 6.974.029,37 -1.917.057,00 5.056.972,37 5.056.972,37 536.913,50 4.520.058,87 0,00

TOTAL 
INGRESOS

104.508.283,45 65.672.601,27 170.180.884,72 121.360.422,63 103.503.860,49 17.856.562,14 -48.820.462,09

Despeses

Concepte
Previsió 
inicial

Modificació
+/-

Previsió 
definitiva

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Estat 
d'execució

Despeses de 
personal

63.917.584,68 7.492.841,15 71.410.425,83 63.152.357,71 62.399.050,47 753.307,24 -8.258.068,12 

Compra de béns i 
serveis

18.403.181,41 23.277.629,47 41.680.810,88 18.384.465,45 14.601.224,55 3.783.240,90 -23.296.345,43 

Interessos 22.001,00 12.485,38 34.486,38 34.365,79 34.365,79 0,00 -120,59 

Transferències 
corrents

3.901.537,23 3.306.198,17 7.207.735,40 3.614.013,28 3.455.044,40 158.968,88 -3.593.722,12 

Inversions reals 18.032.875,72 31.485.040,59 49.517.916,31 22.125.548,32 18.959.319,47 3.166.228,85 -27.392.367,99 

Transferències de 
capital

12.000,00 78.406,51 90.406,51 85.775,94 60.364,95 25.410,99 -4.630,57 

Variació d'actius 
financers

200.001,00 20.000,00 220.001,00 196.870,72 194.414,72 2.456,00 -23.130,28 

Passius financers 19.102,41 0,00 19.102,41 19.102,41 19.102,41 0,00 0,00 

TOTAL DESPESES 104.508.283,45 65.672.601,27 170.180.884,72 107.612.499,62 99.722.886,76 7.889.612,86 -62.568.385,10 

Dèficit / Superàvit 0,00 0,00 0,00 13.747.923,01 3.780.973,73 9.966.949,28 13.747.923,01 
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Conciliació del resultat pressupostari - resultat economicopatrimonial

Resultat econòmico patrimonial 9.163.999,14 

Amortitzacions i provisions 11.419.705,43 
Periodificació i altres ajustos comptables 5.821.819,92 
Inversió de l'exercici -14.792.407,73 
Subvencions de capital -4.425.232,00 
Variació neta actius i passius financers 5.020.869,96 
Resultat de pressupostos tancats 1.539.168,29 
Saldo pressupostari 13.747.923,01 
Romanent incorporable a l'exercici 2008 51.589.166,22 
Romanent incorporable a l'exercici 2009 63.753.477,31 
Resultat de l'exercici 1.583.611,92 

Balanç de situació

ACTIU Exercici 2008 Exercici 2007 PASSIU Exercici 2008 Exercici 2007

A) IMMOBILITZAT 123.950.385,06 118.854.249,13 A) FONS PROPIS 58.355.740,75 49.105.820,46 

II. Immobilitzacions 
immaterials 410.779,43 437.871,76 I. Patrimoni 21.851.523,56 21.765.602,41 

III. Immobilitzacions 
materials 111.887.698,05 113.273.383,29 

III. Resultats 
exercicis anteriors 27.340.218,05 18.292.499,13 

IV. Inversions 
gestionades 11.297.649,48 4.702.735,98 

IV. Resultats de 
l'exercici 9.163.999,14 9.047.718,92 

V. Inversions 
financeres permanents 354.258,10 440.258,10 

B) DESPESES A 

DISTRIBUIR EN 

DIVERSOS EXERCICIS 0,00 0,00 

B) INGRESSOS A 

DISTRIBUIR EN 

DIVERSOS EXERCICIS 87.907.928,89 86.665.545,73 

C) ACTIU CIRCULANT 77.178.973,53 62.082.961,24 
C) PROVISIONS PER A 

RISCOS I DESPESES 2.430.387,93 2.456.186,33 

II. Deutors 24.376.069,84 29.448.773,67 

III. Inversions 
financeres temporals 206.000,00 103.000,00 

D) CREDITORS A 

LLARG TERMINI 11.382.303,82 4.855.555,23 

IV. Tresoreria 52.596.903,69 32.531.187,57 
II. Altres deutes a 
llarg termini 11.382.303,82 4.855.555,23 

E) CREDITORS A 

CURT TERMINI 41.052.997,20 37.854.102,62 

III. Creditors 16.213.317,82 13.037.481,03 

IV. Ajustaments per 
periodificació 24.839.679,38 24.816.621,59 

TOTAL GENERAL ACTIU 

(A+B+C) 201.129.358,59 180.937.210,37 
TOTAL GENERAL 

PASSIU (A+B+C+D+E) 201.129.358,59 180.937.210,37 
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Compte del resultat economicopatrimonial
DEURE Exercici 2008 Exercici 2007 HAVER Exercici 2008 Exercici 2007

A) DESPESES 107.237.294,10 93.914.165,21 B) INGRESSOS 116.401.293,24 102.961.884,13
1. Vendes i 
prestacions de 
serveis 1.787.771,68 1.601.759,85 

3. Despeses de 
gestió ordinària, 
de funcionament 
dels serveis i de 
prestacions socials 100.086.334,90 89.544.474,78 

3. Ingressos de 
gestió ordinària 12.465.998,57 11.801.977,80 

4. Altres ingressos 
en gestió ordinària 4.433.498,26 3.432.771,41 

4. Transferències 
corrents 4.772.916,21 3.788.293,60 

5. Transferències i 
subvencions 87.692.996,34 78.443.411,03 

5. Pèrdues i despeses 
extraordinàries 2.378.042,99 581.396,83 

6. Beneficis 
i ingressos 
extraordinaris 10.021.028,39 7.681.964,04 

ESTALVI 9.163.999,14 9.047.718,92 

Valoració de l’inventari patrimonial

Denominació Valor a 31/12/07 Valor a 31/12/08
Amortització 

acumulada a 31-12-08

Valor net comptable 

a 31-12-08

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 2.140.043,79 2.467.277,74 2.056.498,31 410.779,43 
Propietat industrial 17.627,01 19.347,01 17.695,81 1.651,20 

Aplicacions informàtiques 2.122.416,78 2.447.930,73 2.038.802,50 409.128,23 

IMMOBILITZAT MATERIAL 182.671.733,74 192.171.081,76 80.283.383,71 111.887.698,05 
Terrenys i béns naturals 15.016.477,73 15.102.398,88 0,00 15.102.398,88 

Construccions 72.487.433,76 75.439.048,87 13.148.229,52 62.290.819,35 

Construccions en curs 11.385.113,32 9.114.038,87 0,00 9.114.038,87 

Instal·lacions tècniques 24.898.360,56 25.902.267,19 16.826.024,12 9.076.243,07 

Instal·lacions tècniques en curs 872.226,78 1.451.428,70 0,00 1.451.428,70 

Maquinària 9.506.525,46 10.231.558,66 7.949.520,96 2.282.037,70 

Maquinària en curs 107.672,18 298.213,59 0,00 298.213,59 

Utillatge 468.851,97 529.679,54 434.085,05 95.594,49 

Mobiliari 10.746.850,56 11.286.975,29 7.177.750,35 4.109.224,94 

Equips processament d'informació 9.311.068,85 10.077.495,70 8.181.502,29 1.895.993,41 

Elements de transport 9.447,91 39.014,17 1.473,58 37.540,59 

Fons bibliogràfics 10.765.896,87 12.404.531,14 12.404.531,13 0,01 

Infraestructura científica 16.643.658,31 19.830.955,56 13.764.366,27 6.066.589,29 

Altre immobilitzat material 452.149,48 463.475,60 395.900,44 67.575,16 
IMMOBILITZAT FINANCER 440.258,10 457.258,10 0,00 457.258,10 
TOTALS 185.252.035,63 195.095.617,60 82.339.882,02 112.755.735,58 
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4.4 Pressupost 2009 de la URV 1

El Ple del Consell, el 22 de desembre de 2008, va acordar “aprovar el Pressu-
post 2009 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 del 2009• 
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 personal• 
Annex pressupost centres, departaments i Terres de l’Ebre • 
Annex pressupost màsters oficials• 
Annex pressupost contracte programa amb centres i departaments• 
Annex pressupost guies docents• 
Annex pressupost biblioteca• 
Annex distribució d’ajuts als sindicats• 
Tarifes dels serveis• 

Pressupost d’ingressos

Pressupost d'ingressos 2008 % 2009  %  Variació 

CAPITOL III 

Taxes i altres ingressos 12.619.032,87 12,07% 13.667.445,18 11,27% 8,31%

Taxes 551.916,93 0,53% 572.519,94 0,47% 3,73%

Preus públics 10.776.311,42 10,31% 11.717.865,82 9,66% 8,74%

Prestació de serveis 737.804,52 0,71% 804.059,42 0,66% 8,98%

Altres ingressos 553.000,00 0,53% 573.000,00 0,47% 3,62%

CAPITOL IV 

Transferències corrents 74.600.726,88 71,38% 79.694.367,04 65,70% 6,83%

Transferències de l'Estat 1.725.040,37 1,65% 2.192.674,85 1,81% 27,11%
Transferències d'organismes autònoms i 
administratius 23.484,00 0,02% 363.425,47 0,30% 1447,55%
Transferències de la Comunitat 
Autònoma 72.139.809,72 69,03% 76.253.111,78 62,87% 5,70%
Transferències d'altres administracions 
públiques 210.588,34 0,20% 317.020,19 0,26% 50,54%

1  Dades extretes del Pressupost 2008 i 2009 de la Universitat, aprovat pel Consell Social.
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Transferències d'entitats privades 472.542,26 0,45% 488.026,54 0,40% 3,28%
Transferències de famílies i institucions 
no lucratives 29.262,19 0,03% 80.108,21 0,07% 173,76%

CAPITOL V 

Ingressos patrimonials 461.269,32 0,44% 613.955,19 0,51% 33,10%

Interessos 378.588,15 0,36% 525.757,51 0,43% 38,87%

Rendes de béns immobles 44.361,91 0,04% 54.570,67 0,04% 23,01%

Concessions 38.319,26 0,04% 33.627,01 0,03% -12,25%

CAPITOL VII 

Transferències de capital 9.653.225,01 9,24% 14.468.247,31 11,93% 49,88%

Transferències de recerca de l' Estat 2.745.394,03 2,63% 3.882.860,07 3,20% 41,43%
Transferències de capital de la 
Generalitat 5.679.232,98 5,43% 7.112.444,82 5,86% 25,24%

Transferències d'empreses privades 57.930,23 0,06% 60.892,80 0,05% 5,11%

Transferències exteriors 1.170.667,77 1,12% 3.412.049,62 2,81% 191,46%

CAPITOL VIII 

Actius financers 200.000,00 0,19% 280.000,00 0,23% 40,00%

Préstecs a curt termini 200.000,00 0,19% 200.000,00 0,16% 0,00%

Romanents de tresoreria 0,00 0,00% 80.000,00 0,07%

CAPITOL IX 

Passius financers 6.974.029,37 6,67% 12.570.809,93 10,36% 80,25%

Préstecs rebuts en moneda nacional 6.974.029,37 6,67% 12.570.809,93 10,36% 80,25%

TOTAL 104.508.283,45 100,00% 121.294.824,65 100,00% 16,06%

Evolució del pressupost d’ingressos
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Pressupost de despeses

 Pressupost de despeses 2008 % 2009  % Variació

CAPITOL I 

Despeses de personal 63.917.584,68 61,16% 70.769.938,25 58,35% 10,72%

Alts càrrecs 927.828,47 0,89% 1.076.669,10 0,89% 16,04%

Personal eventual 753.633,21 0,72% 790.947,34 0,65%

Funcionaris 30.162.036,24 28,86% 32.788.027,08 27,03% 8,71%

Laborals 17.041.055,01 16,31% 21.095.466,84 17,39% 23,79%

Altre personal 85.919,71 0,08% 92.285,32 0,08% 7,41%

Incentius al rendiment 2.739.905,46 2,62% 2.990.635,09 2,47% 9,15%

Quotes prestacions socials 8.200.451,29 7,85% 9.409.642,23 7,76% 14,75%

Altres accions 2.806.755,29 2,69% 1.326.265,25 1,09% -52,75%

Investigador actiu 1.200.000,00 1,15% 1.200.000,00 0,99%
CAPITOL II 

Compra de béns i serveis 18.403.181,41 17,61% 18.641.754,33 15,37% 1,30%

Arrendaments 474.688,81 0,45% 466.439,10 0,38% -1,74%

Conservació i reparació 3.906.565,92 3,74% 4.028.083,79 3,32% 3,11%

Material, subministraments i altres 10.328.523,04 9,88% 10.705.007,54 8,83% 3,65%

Indemnització per prestació de serveis 840.762,45 0,80% 837.344,38 0,69% -0,41%

Despeses d'edició i distribució 316.525,94 0,30% 314.785,78 0,26% -0,55%

Despeses centres i departaments 1.493.080,36 1,43% 1.547.371,68 1,28% 3,64%

Programes oficials de postgrau 43.267,22 0,04% 49.984,74 0,04% 15,53%
Despeses desenvolupament del Pla 
estratègic 999.767,67 0,96% 692.737,32 0,57% -30,71%
CAPITOL III 

Despeses financeres 22.001,00 0,02% 22.001,00 0,02% 0,00%

Interessos 1,00 0,00% 1,00 0,00% 0,00%
Interessos de demora i altres despeses 
financeres 22.000,00 0,02% 22.000,00 0,02% 0,00%
CAPITOL IV 

Transferències corrents 3.901.537,23 3,73% 3.504.562,53 2,89% -10,17%
CAPITOL VI 

Inversions immobilitzat 18.032.875,72 17,25% 28.077.602,63 23,15% 55,70%
Noves inversions en infraestructura i 
béns per l'ús general 1,00 0,00% 1,00 0,00% 0,00%
Noves inversions per al funcionament 
dels serveis 11.320.561,77 10,83% 17.024.490,81 14,04% 50,39%

Inversions immobilitzat immaterial 4.443.559,85 4,25% 7.711.844,61 6,36% 73,55%

Despeses centres i departaments 373.270,10 0,36% 386.842,92 0,32% 3,64%

Pla pluriennal d'inversions 1.895.483,00 1,81% 2.954.423,29 2,44% 55,87%

CAPITOL VII 

Transferències de capital 12.000,00 0,01% 10.800,00 0,01% -10,00%
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CAPITOL VIII 

Actius financers 200.001,00 0,19% 200.001,00 0,16% 0,00%

Préstecs fora del sector públic 200.000,00 0,19% 200.000,00 0,16% 0,00%
Adquisicions accions fora del sector 
públic 1,00 0,00% 1,00 0,00% 0,00%
CAPITOL IX 

Passius financers 19.102,41 0,02% 68.164,91 0,06% 256,84%

TOTAL 104.508.283,45 100,00% 121.294.824,65 100,00% 16,06%

Evolució del pressupost de despeses

Pressupost per programes

Pressupost per 
programes 

2008 % 2009 % Variació

1 Docència 4.940.132,37 4,73% 4.750.570,88 3,92% -3,84%

2
Investigació i 
transferència 21.903.568,80 20,96% 32.222.119,60 26,57% 47,11%

3
Estudiants i comunitat 
universitària 2.097.414,97 2,01% 2.600.121,22 2,14% 23,97%

4
Infraestructura i 
biblioteca 5.555.682,90 5,32% 6.271.265,09 5,17% 12,88%

5 Universitat i societat 1.926.975,88 1,84% 2.071.642,02 1,71% 7,51%

6
Personal. Formació i 
avaluació 58.611.225,74 56,08% 63.249.208,40 52,15% 7,91%

7 Despeses generals 9.473.282,79 9,06% 10.129.897,44 8,35% 6,93%
TOTAL 104.508.283,45 100% 121.294.824,65 100% 16,06%
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5. Annex

Discurs del Sr. Àngel Cunillera, president del Consell Social de la Universitat Ro-
vira i Virgili, en l’acte d’inauguració del curs acadèmic a la URV

Rector Magnífic, Il·lustríssim Alcalde, comissionat, secretari general, 
autoritats, comunitat universitària, amics i amigues,  

 Per sisè cop m’adreço a tots vostès en l’acte més solemne de l’any, la 
inauguració del curs acadèmic, com a president del Consell Social de la Uni-
versitat Rovira i Virgili. 

Normalment aprofito aquesta ocasió per expressar en veu alta les me-
ves reflexions respecte a allò que s’ha fet des del Consell i allò que convé fer 
en el futur. 

Aquesta vegada ha de ser una reflexió feta amb especial cura, perquè si 
sempre diem que les situacions de crisi ofereixen noves oportunitats, també 
és molt cert que abans cal identificar aquestes oportunitats i després aprofi-
tar-les de manera que hi reeixim amb una millora per a la societat. I ho hem 
de fer tots, perquè ni nosaltres, ni les institucions, ni els governs han sabut 
preveure i evitar l’aparició d’aquesta crisi.

Les línies de projectes del Consell Social anunciades en les meves pa-
raules del curs passat s’estan portant a terme de forma satisfactòria, a més de 
les que treballem en estreta col·laboració amb la Universitat.   

Primer. Quant a la internacionalització, treballem en la captació d’estu-
diants excel·lents, mitjançant una política conjunta de consolidació i trans-
missió d’informació sobre la URV a tot el món, emprant els recursos que 
aporten les noves tecnologies i la videodifusió.

Segon. Pel que fa a la recerca i transmissió de coneixement científic, 
intervenim en les iniciatives més agosarades de la Universitat i la Fundació 
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URV, com la participació en actes promocionals o el premi a la intensificació 
de la recerca, finalment constituït i coparticipat.

Tercer. La docència de qualitat adequada a l’espai europeu d’educació 
superior, mitjançant els nous graus que enguany s’estrenen i els màsters, que 
es continuen impartint amb èxit.

Quart. Societat i tercera missió, vinculant els millors estudiants de se-
cundària i cicles formatius a la URV, amb els quals editarem properament un 
llibre i un DVD sobre els seus treballs de recerca, molts dels quals vinculats 
a les persones i al territori.

Cinquè. Recerca específica sobre el paper que han de jugar els futurs 
consells socials en el marc de la Universitat de Catalunya, que ha de donar 
peu, en els properes mesos, al pla estratègic de les universitats catalanes, 
preludi de la nova Llei d’universitats de Catalunya i dels decrets de bon 
govern i d’universitat de Catalunya.

Tot això, el que hem fet i el que volem fer, té l’objectiu d’acostar la uni-
versitat que tenim (una molt bona universitat, si em permeteu dir-ho, i di-
ferents rànquings ho confirmen) a la universitat que volem i ens mereixem, 
amb un finançament que no disminueixi la qualitat de la universitat ni al-
guns paràmetres que són sinònims de la qualitat, com uns ensenyaments 
de prestigi dins l’espai europeu d’educació superior, una oferta suficient de 
postgraus de perfil professional i investigador, la promoció d’empreses de 
base tecnològica, la rendició de comptes, i tantes altres que s’han concretat 
en la redacció del Llibre blanc de la Universitat de Catalunya.

Pel que fa a infraestructures, s’avança gradualment en el campus de les 
Terres de l’Ebre, així com en els parcs científics i tecnològics.

Cal, comissionat, avançar més en la construcció de l’Escola Tècnica Su-
perior d’Arquitectura, al campus Bellissens, i definir el trasllat de Medicina 
cap al costat del nou hospital universitari de Sant Joan que s’està aixecant 
a Reus. I estem pendents de les remodelacions de la Facultat d’Educació i 
Psicologia, al campus Sescelades.

També, comissionat, cal que el Govern del nostre país es defineixi en la 
petició que la Universitat Rovira i Virgili ha fet al Ministeri per ser designa-
da Campus d’Excel·lència i hi doni suport fins a les últimes conseqüències, 
tal com han fet altres universitats catalanes i espanyoles. D’arguments i de 
dades objectives per aconseguir-ho no ens en falten.

Vull felicitar des d’aquí el Dr. Azael Fabregat, enguany mereixedor de 
la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya. És la primera 
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vegada que el premi individual d’aquesta prestigiosa distinció és per a un 
professor de la URV. Tots ens n’alegrem.

Ens cal també felicitar en nom del Consell Social la Conselleria pel de-
senvolupament del PNRI, i molt especialment, per la seva decidida parti-
cipació, el professor Lluís Arola, a qui encoratgem a seguir col·laborant en 
l’aplicació.

Una reflexió final. Durant aquest curs acadèmic es farà el procés d’elec-
ció del rector de la URV. Vull agrair a l’actual equip la concreció d’objectius 
del mandat, que ha facilitat al Consell Social el seguiment i la col·laboració 
en el seu funcionament i en el desenvolupament de projectes conjunts. Espe-
rem un elevat grau de definició en futures possibles candidatures. Encoratjo  
tota la comunitat a buscar sempre el millor per a la nostra Universitat.

Finalment, vull agrair a la Sra. Mònica Terribas la magnifica lliçó in-
augural sobre el servei públic de radiodifusió i encoratjar-la perquè aquests 
dos serveis públics, radiodifusió i universitat, treballin plegats en la millora 
de la societat.

També m’agradaria acabar felicitant el personal de la URV, professorat 
i PAS, pel gran esforç que ha significat l’adaptació dels ensenyaments als 
graus i, finalment, agrair als 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.  

Els desitjo a tots, als estudiants que s’incorporen enguany a l’ensenya-
ment 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.
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