
Memòria del Consell Social  
de la Universitat Rovira i Virgili

2013

Universitat Rovira i Virgili





Memòria del Consell Social 

de la URV 2013

Tarragona, 2014



Edita:
Publicacions URV

1a edició: Abril de 2014
Dipòsit Legal: T-505-2014

Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili:
Av. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona

Tel. 977 558 474
www.publicacionsurv.cat

publicacions@urv.cat

Aquesta edició està subjecta a una llicència Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported 
de Creative Commons. Per veure’n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-sa/3.0/ o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, 

California 94105, USA.



Taula de contingut

1. Presentació del President 7

2. el consell social de la UrV 9

2.1 Història 9
2.2 Legislació que el regula 10
2.3 Composició del Ple (31 de desembre de 2013) 11
2.4 Organització i funcionament 12
2.5 Participació i representació del Consell Social  17

3. MeMòria d’actiVitats 19

3.1 Relació de sessions  19
3.2 Acords principals 19
3.3 Projectes destacats de l’exercici 2013 33
3.4 Projectes i activitats desenvolupats  34
3.5 Assistència i participació del Consell Social en altres òrgans 49

4. MeMòria econòMica 53

4.1 Liquidació del pressupost 2012 del Consell Social 53
4.2 Pressupost 2013 del Consell Social 58
4.3 Liquidació del pressupost 2012 de la URV 64
4.4 Pressupost 2013 de la URV  71

5. annex 77

Discurs del Sr. Anton Valero Solanellas, president del Consell Social 
 de la URV, en l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2013-14 77



7



7

1. Presentació del president

Em satisfà especialment presentar la me-
mòria del Consell Social de la Universi-
tat Rovira i Virgili (URV) corresponent 
al 2013, que ha estat l’any de la renova-
ció del Pla Estratègic del Consell Social 
aprovat el 2000.

Al mes de maig el Ple del Consell va 
aprovar el Pla Estratègic, després de re-
flexionar sobre com millorar-lo i introdu-
ir-hi les modificacions necessàries, amb 
l’objectiu de consolidar la forma dual de 
treballar habitual des de fa uns anys (tre-
ball per acomplir les funcions pròpies del 
Consell i treball per projectes).

Des d’aleshores hem avançat en l’elaboració i execució d’uns plans 
d’acció per dinamitzar el funcionament del Consell, potenciar l’actuació i 
efectivitat de la Universitat i promoure la implicació del territori en la uni-
versitat, a fi i efecte de contribuir a l’èxit de la URV en aquests moments de 
complexitat econòmica, política i social.

Per liderar els plans d’acció hem constituït equips de treball formats 
per acadèmics i membres del Consell Social, els quals estan portant a terme 
diferents projectes encaminats al benefici de la societat i de la nostra Univer-
sitat.

Tot això, en un context en què la URV està assolint el reconeixement 
internacional d’una bona universitat investigadora i es troba en camí d’esde-
venir una universitat excel·lent, que transfereix el coneixement adquirit a la 
societat i al seu teixit productiu i fa avançar el nostre país.

Amb el rector, l’equip de govern, els membres del Consell Social i tota 
la comunitat universitària hem treballat durant aquest 2013 amb una col-
laboració extraordinària per potenciar cada una de les missions de la Univer-
sitat, tant en l’àmbit de la docència com en el de la recerca i la transferència 
de coneixement.
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Aquest any 2014 és any de canvi en l’equip rector de la nostra univer-
sitat; en aquest sentit, ens pertoca donar les gràcies a l’equip rectoral que 
ha dirigit la institució en els darrers anys. Els resultats obtinguts són ben 
palesos: el reconeixement de la dimensió internacional de la URV es fa molt 
explícit als rànquings internacionals, el Campus d’Excel·lència Internacional 
Catalunya Sud està actiu i progressa per davant de la majoria dels campus 
d’excel·lència de l’Estat, la projecció de la Universitat al territori és notòria 
en molts àmbits, i tot això, i molt més, està succeint en una època de restric-
cions pressupostàries que clarament no ajuden a obtenir aquest resultats tan 
extraordinaris.

A la vegada que agraïm tota la feina feta a l’equip rectoral sortint, vo-
lem oferir tota la col·laboració al nou equip rectoral que resulti elegit del 
procés electoral que culminarà al proper mes de maig.

El Consell Social seguirà treballant el 2014 per fer de la nostra Univer-
sitat cada dia més una universitat de referència. Per tot això comptem no no-
més amb l’equip rectoral, sinó també amb totes les persones que la integren: 
el PDI, el PAS i els estudiants.

anton Valero solanellas

President del Consell Social
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2. El Consell Social de la URV

2.1 Història

El Consell Social de la URV es va constituir per primer cop el 29 de setembre 
de 1995, sota la presidència del Sr. Josep M. Freixes i Cavallé. Posteriorment, 
el 30 de juny de 1999, es va constituir de nou a causa de l’entrada en vigor 
de la Llei 16/1998, dels consells socials de les universitats públiques de Ca-
talunya. Aleshores 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 URV 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 l’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. 
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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 pel Govern de la Generalitat el 29 d’abril de 2008.

Finalment, el 17 de juliol de 2012 pren possessió del càrrec de president 
el Sr. Anton Valero Solanellas, el nomenament del qual havia estat acordat 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 12 de juny del mateix any.

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 impor-
tants com la supervisió de les activitats econòmiques de la Universitat (apro-
vació 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, 
concreta i desenvolupa totes les 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 el 8 de setembre 
de 2003 en el número 3963 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, el Reglament d’organització i funcionament del Consell So-
cial de la URV, aprovat en la sessió del Ple del 13 de setembre de 2004, i modi-
ficat en la sessió del 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%20extrac-

te%20CS1.pdf>
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• Llei d’universitats de Catalunya (extracte referent als consells socials): 
<http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/LUC-extrac-
te%20referent%20al%20CS.pdf>

• Estatut URV (extracte referent al Consell Social): <http://wwwa.urv.cat/
ogovern/consellsocial/normes/estatuts-consell%20social.pdf>

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

Lliurament de la Medalla de la URV al Sr. Àngel Cunillera Zárate

2.3 Composició del Ple (31 de desembre de 2013)

En representació dels interessos socials:
Anton Valero Solanellas. Govern de la Generalitat de Catalunya 
(president)
Àngel Cunillera Zárate. Govern de la Generalitat de Catalunya
Jordi Bergadà i Masquef. Govern de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Via Rovira. Parlament de Catalunya
Albert Pallarès i Roig. Parlament de Catalunya
Josep Poblet Tous. Ens territorials 
Joan Enric Carreres i Blanch. Antics alumnes
Jordi Salvador i Duch. Organitzacions sindicals 
Ignasi Puig i Donet. Organitzacions empresarials
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En representació del Consell de Govern:
consellers nats

Francesc Xavier Grau Vidal. Rector
Manuel Molina Clavero. Gerent
Antoni González Senmartí. Secretari general

consellers designats

Josep Manel Ricart Pla. Personal docent i investigador
Noelia Valdivieso Reche. Personal d’administració i serveis
Joana Ramos Blesa. Estudiant

secretari execUtiU: 
Jordi Gavaldà i Casado

Modificacions al llarg de l’any

El 23 de maig el Parlament de Catalunya acorda nomenar el Sr. Joaquim Via 
Rovira, en substitució de la Sra. Roser Recasens Vives, que ocupava la repre-
sentació des de l’any 1999.

2.4 Organització i funcionament

De la Presidència

El president del Consell Social, que és nomenat pel Govern de la Generalitat 
entre els membres del Consell Social representatius de la societat catalana, té 
un mandat de quatre anys i es pot renovar 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. Anton Valero Solanellas.

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 i de les comissions. 
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El 17 de juliol de 2012 el president va ratificar el nomenament del Dr. 
Jordi Gavaldà i Casado com a secretari executiu del Consell Social.

Del Ple

El Ple està integrat per tots els membres. El president hi pot convidar, 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 s’hi prenen per assentiment o per majoria simple dels mem-
bres que hi assisteixen. En cas d’empat el vot del president dirimeix. El vot 
és indelegable i els acords són executius a partir del moment que s’adopten, 
exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

De les comissions

La Llei d’universitats de Catalunya estableix la constitució d’una Comissió 
Econòmica amb la composició i funcions que determini el Reglament. A més, 
el Ple del Consell Social pot crear les comissions específiques que cregui con-
venients per desenvolupar correctament les seves funcions. 

El Consell Social compta també, des de l’octubre de 2007, amb una Co-
missió per a la Creació d’Empreses d’Origen Universitari. Aquesta comissió 
té la finalitat d’estudiar i elaborar l’informe previ al qual es refereix la dispo-
sició 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. En la sessió del Ple del 15 de novembre es 
va aprovar adaptar les funcions d’aquesta comissió a les que li atorga el Re-
glament de creació d’empreses a l’entorn de la URV, aprovat en la sessió del 
Consell de Govern de la URV del 10 de juliol de 2012. 

Les comissions han de donar compte al Ple del Consell Social dels 
acords adoptats i del grau de compliment de les tasques encomanades.
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Pla Estratègic

El Pla Estratègic del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat 
el 10 de maig de 2013, es dissenya per un període de quatre anys (2013-1016).

El pla de treball es va centrar en la definició de la visió i missió del Con-
sell, la validació del DAFO, la definició dels eixos estratègics, la identificació 
dels plans d’acció (vinculats amb el DAFO, i prioritzats per l’impacte en la 
consecució de la visió i facilitat d’execució), la identificació d’indicadors de 
progrés, l’assignació de responsables i planificació de temps d’execució i el 
seguiment i control del Pla (mitjançant els eixos estratègics).

La visió decidida pels que van participar en l’elaboració del Pla va ser 
la contribució a aconseguir l’èxit de la URV, amb tres eixos estratègics:

• Eix 1. Dinamitzar el funcionament del Consell Social 

• Eix 2. Potenciar l’actuació i efectivitat de la Universitat

• Eix 3. Promoure la implicació del territori en la Universitat

Aquests eixos es desenvolupen mitjançant els plans d’acció.

Plans d’acció de l’eix 1 (Dinamitzar el funcionament del Consell Social. El 
Consell Social s’organitza, elabora accions i posa a disposició de la Universi-
tat els seus recursos i la seva influència per tal d’aconseguir l’èxit de la URV.)

• Coordinar les funcions dels consellers en funció del seu perfil.   

• Dissenyar un procés de comunicació àgil entre els responsables de 
projectes, el Ple del Consell i els altres estaments universitaris. 

• Crear mecanismes de contacte i organitzar trobades periòdiques 
amb col·lectius de la societat: representants electes, grups parla-
mentaris, diputats catalans i espanyols/europeus, associacions em-
presarials, organitzacions sindicals i col·legis professionals. 

• Estudiar el funcionament de consell socials o equivalents d’altres 
universitats.

Plans d’acció de l’eix 2 (Potenciar l’actuació i efectivitat de la Universitat. 
Potenciar la URV d’acord amb la seva missió i visió.)

•	  Potenciar el valor de la marca URV i millorar el posicionament dels 
seus productes i serveis (màrqueting intern: millora del sentit de 
pertinença / màrqueting extern: comunicació portfolio, especialment 
postgrau).  
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• Promoure el pol de coneixement de Catalunya Sud vinculat al 
CEICS i als seus àmbits estratègics.   

• Dissenyar un programa de visites als centres i organismes de la 
URV per als membres del Consell amb la participació directa dels 
responsables dels llocs que es visiten.   

• Definir accions que poden realitzar els membres del Consell Social 
en els respectius àmbits professionals en benefici de la Universitat.   

Plans d’acció de l’eix 3 (Promoure la implicació del territori en la Univer-
sitat. Aportar a la Universitat les preocupacions i les necessitats de la societat 
i projectar en la societat la potencialitat de les activitats dutes a terme per la 
Universitat i les necessitats per executar-les.)

• Promoure que la URV orienti la seva recerca tecnològica i de conei-
xement a les necessitats i oportunitats de la societat que l’envolta 
(oferta/demanda), aconseguint que les empreses coneguin el valor 
i la capacitat d’investigació de la URV.

• Elaborar un programa institucional d’empreses amigues de la URV.

• Promoure associacions d’antics alumnes (alumni).

• Participar en programes de captació d’estudiants: Atreure el talent 
dels estudiants de secundaria a la URV. Fidelitzar els estudiants de 
la URV durant la seva estada. Definir un programa de beques per a 
alumnes excel·lents patrocinat per empreses. 

• Promoure la realització d’activitats educatives que tinguin una fun-
ció social (aprenentatge servei, esportistes alt nivell). 

• Promoure accions per millorar els resultats de l’ensenyament pri-
mari i secundari.   

Cada pla d’acció té un full de seguiment i execució (imatge 1); en el 
futur s’hi afegiran les memòries dels projectes coparticipats (Consell Social-
universitat-societat) que el desenvolupen.

Darrer esborrany del PECSUVR 2013–16 aprovat al maig del 2013:
<https://urv.box.com/s/8k6mevoqb4lpyp8kosrq>
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Imatge	  1	  Imatge 1

Reunió del Pla Estratègic
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2.5 Participació i representació del Consell Social 
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Membres i personal del Consell Social

Anton Valero x x x x (1) x x x x x x x x x x x x x x

Jordi Bergadà x x x (1) x

Enric Carreres x x x x (1) x CTE x x

Àngel Cunillera x x x (1 x

Antoni Gonzàlez x x x x

Francesc Xavier Grau x x x

Manuel Molina x x x

Albert Pallarès x x x (1) x FLL

Josep Poblet x x x (1) x

Ignasi Puig x x x (1)

Joana Ramos x x x

Josep Manel Ricart x x x

Jordi Salvador x x x (1)

Noelia Valdivieso x x x

Joaquim Via x x x (1)

Jordi Gavaldà x (1) x (1) x (1) x x x x

(1) Amb veu i sense vot
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3. Memòria d’activitats

3.1 Relació de sessions 

Del Ple

El Ple (compost per la totalitat dels membres del Consell Social i el secretari 
executiu) s’ha reunit sis vegades: el 8 de març, el 30 d’abril, l’11 de juliol, el 5 
de novembre, el 13 de desembre i el 20 de desembre.

De la Comissió Econòmica

La Comissió Econòmica (composta per tots els membres del Consell Social i 
el secretari executiu) s’ha reunit cinc vegades: el 8 de març, el 30 d’abril, l’11 
de juliol, el 5 de novembre i el 20 de desembre.

De la Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari

La Comissió de creació d’empreses d’origen universitari (composta pel pre-
sident del Consell Social, que la presideix; el secretari general, el Sr. Enric 
Carreres, i el Dr. Jordi Gavaldà) s’ha reunit dues vegades: el 4 de juliol i el 18 
de desembre.

3.2 Acords principals

Consell Social

• Aprovar la revisió del Pla Estratègic del Consell Social de la URV.

• Aprovar la liquidació del pressupost 2012 del Consell Social pre-
sentat.

• Aprovar la Memòria d’activitats i econòmica del Consell Social 
2012.

• Aprovar el Pressupost del Consell Social per a l’exercici 2014.
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Reunió de treball del Pla Estratègic

Edificis i espai

• Revocar la cessió temporal d’ús d’un espai útil al Parc Científic i 
Tecnològic del Turisme i Oci i atorgar-la a la Fundació d’Estudis 
Turístics Costa Daurada, d’acord amb la proposta presentada pel 
Consell de Govern de 18 de desembre de 2013.

• Revocar l’acord de la Comissió Econòmica de 23 de desembre de 
2010 pel qual s’acceptà la cessió d’ús d’edificis i espais de la finca 
Santa Maria del Mar efectuada per la Diputació de Tarragona a fa-
vor de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de 
Govern de 18 de desembre de 2013.

Àmbit econòmic

• Aprovar el projecte de Pressupost 2014 de la URV i de la documen-
tació 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 auditada de l’exercici 2012 de la 
URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del 
pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial 
anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern 
el 30 d’abril de 2013.
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• Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2012 de la Fun-
dació URV, d’acord amb el document presentat per la Gerència de 
la Universitat.

• Aprovar la reducció del 5% dels crèdits ordinaris consignats en el 
Pressupost 2013 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel 
Consell de Govern el 30 d’octubre de 2013.

• Aprovar el paquet de mesures de reducció del Pressupost 2013 
d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 7 de 
març de 2013.

• Aprovar la creació d’un fons patrimonial indisponible (endow-
ment) de la URV, en els termes acordat pel Consell de Govern de 
l’11 de juliol de 2013.

• Aprovar la distribució del romanent genèric de l’exercici 2012 
(464.069 €), segons la proposta presentada per la Gerència de la 
URV.

• Aprovar la modificació de l’article 50 de les Bases d’execució del 
pressupost 2013 de la URV, relatiu als encàrrecs del rector, i la re-
lació de càrrecs i complements acadèmics que pot assignar la URV 
per la dedicació del seu personal docent, d’acord amb la proposta 
presentada pel Consell de Govern el 30 d’abril de 2013.

• Aprovar establir —per a l’exercici 2014— en 300.000 euros (IVA ex-
clòs) l’import a partir del qual el rector requereix l’acord del Consell 
Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l’article 232 
de l’Estatut de la URV. No obstant això, cal l’acord de la Comissió Eco-
nòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adqui-
rir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin 
relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en 
general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi. 
Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 02/14, servei de 
mediació i assessorament del programa integral d’assegurances de 
la URV, autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació SU 06/14, subministrament 
d’energia elèctrica del Grup de compra CSUC-2014, mitjançant 
lots, autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 23/13, servei de 
manteniment de jardineria a la URV, i autoritzar el rector a adoptar 
els acords pertinents.
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• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 27/13, servei de 
manteniment de les instal·lacions del Campus Terres de l’Ebre, i 
autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 29/13, servei de 
manteniment de les telecomunicacions de la xarxa corporativa de 
la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 01/14, serveis 
d’auditoria econòmica dels comptes anuals de la URV i de la Fun-
dació URV i elaboració dels comptes agregats de la URV per als 
exercicis 2013 i 2014, i autoritzar el rector a adoptar els acords per-
tinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 06/13, servei 
d’assessorament i assistència fiscal a la URV i a la Fundació URV, i 
autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 15/13: servei 
d’atenció telefònica, suport i manteniment als usuaris dels siste-
mes informàtics i serveis de consultes, queixes, suggeriments, re-
clamacions i felicitacions a la URV, i autoritzar el rector a adoptar 
els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 14/13, servei de 
manteniment dels aparells de ressonància magnètica nuclear de la 
marca Bruker, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar els preus de matrícula a aplicar als estudiants amb mobi-
litat lliures (free-mover), d’acord amb la proposta presentada pel 
Consell de Govern el 18 de desembre de 2013.

• Aprovar els preus de matrícula per als títols propis de formació 
continuada de l’oferta formativa del curs 2013-14 de la Fundació 
URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern 
l’11 de juliol de 2013.

• Aprovar els preus de matrícula per als títols propis de postgrau 
corresponents a l’oferta formativa del curs 2013-14 de la Fundació 
URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 
7 de març de 2013.

• Aprovar les tarifes de publicitat a la revista Rovira i Virgili per a 
l’exercici 2013, d’acord amb la proposta presentada per la Gerència 
de la URV.

• Aprovar els preus de prestació de serveis i entrega de béns 2013, 
d’acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.
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• Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació pro-
posada pel Consell de Govern el 7 de març de 2013.

• Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació pro-
posada pel Consell de Govern l’11 de juliol de 2013.

• Aprovar la proposta del Consell de Govern de l’11 de juliol de 2013 
de no aplicar el curs 2013-14 cap diferenciació de preu als estudi-
ants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats mem-
bres de la Unió Europea. 

• Aprovar la proposta del Consell de Govern de l’11 de juliol de 2013 
següent:

• aplicar, en tots els màsters que no habiliten per a l’exercici d’activi-
tats professionals regulades, una bonificació del 30% en el preu del 
crèdit establert, passant així de 65,41 € a 45,79 €;

• aplicar una bonificació del 74,5% al màster Erasmus Mundus en 
Arqueologia del Quaternari en què participa la URV, per tal d’igua-
lar el preu a l’establert pel Consorci,

• i establir com a requisit que les assignatures siguin matriculades 
per primera vegada.

• Autoritzar que els estudiants que canviïn de grau dins d’un pro-
grama formatiu, o bé entre graus que comparteixen completament 
el primer curs, estiguin exempts d’abonar el 15% dels preus dels 
crèdits reconeguts.

• Aprovar la proposta de preus dels crèdits dels cursos Study Abro-
ad per al curs acadèmic 2013-14 i la distribució dels possibles roma-
nents, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern 
l’11 de juliol de 2013.

Personal

• Emetre un informe favorable sobre el VI Conveni col·lectiu del per-
sonal laboral d’administració i serveis de les universitats públiques 
de Catalunya.

• Autoritzar la modificació de plantilla de personal docent i investi-
gador, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Re-
cursos Humans delegada del Consell de Govern del 3 de juny de 
2013, sempre que no comporti un increment global de la despesa.
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• Emetre un informe favorable sobre la relació de llocs de treball del 
personal docent i investigador de la URV, any 2013, inclosa com a 
documentació annexa del projecte de pressupost 2014 de la URV.

• Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració 
i serveis de la URV, any 2013, d’acord amb la proposta presentada 
pel Consell de Govern el 18 de desembre de 2013 i inclosa com a 
documentació annexa del projecte de pressupost 2014 de la URV.

• Autoritzar la modificació de plantilla de personal docent i investi-
gador, segons les propostes presentades pel Consell de Govern el 
30 d’abril de 2013 i l’11 de juliol de 2013, sempre que no comportin 
un increment global de la despesa.

• Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i 
serveis, d’acord amb les propostes presentades per la Comissió de 
Recursos Humans el 25 d’abril de 2013 i el 28 de juny de 2013, sem-
pre que no comportin un increment global de la despesa.

• Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i 
serveis de la URV, d’acord amb la proposta presentada per la Co-
missió de Recursos Humans el 18 de febrer de 2013.

• Modificar places de personal d’administració i serveis de la URV, 
d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos 
Humans el 10 de desembre de 2013, sempre que no comporti un 
increment global de la despesa.

• Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per 
a l’exercici 2013, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria 
del Consell Social.

• Aprovar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 
2014, d’acord amb el document presentat.

• Aprovar l’assignació, a proposta del Consell de Govern de l’11 de 
juliol de 2013, dels complements addicionals autonòmics per mè-
rits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha 
obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el 
document presentat.

• Aprovar la proposta del Consell de Govern del 18 de desembre de 
2013 d’assignar complements addicionals autonòmics per mèrits 
de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l’infor-
me favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
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Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document pre-
sentat.

• Aprovar la proposta del Consell de Govern del 18 de desembre de 
2013 d’assignar complements addicionals autonòmics per mèrits 
de docència al personal docent i investigador que ha obtingut l’in-
forme favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document 
presentat.

• Aprovar la convocatòria 2014 del Premi Xavier López Vilar Consell 
Social a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i 
tècnica del personal d›administració i serveis de la URV.

Relacions amb la societat

• Aprovar la convocatòria 2014 dels Premis Consell Social als millors 
treballs de recerca de secundària.

• Aprovar la convocatòria 2014 del Premi Maria Helena Maseras al 
millor treball de recerca de batxillerat en temes de dones i gènere. 

• Aprovar la convocatòria 2014 desl Premis als millors treballs de re-
cerca de batxillerat i cicles formatius de grau superior del campus 
Terres de l’Ebre.

• Aprovar la convocatòria 2014 dels ajuts a les millors idees empre-
nedores d’estudiants de la URV.

Investidura com a doctor honoris causa de Federico Mayor Zaragoza
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• Atorgar un ajut a la Facultat d’Economia i Empresa per a l’organit-
zació de la Fase Nacional de la V Olimpíada d’Economia, de fins a 
2.000 €.

• Aprovar la proposta presentada pel Consell d’Estudiants a la Secre-
taria del Consell Social de col·laboració com a patrocinador princi-
pal en la primera Festa Major de la URV–Setmana de l’Estudiant, 
i destinar-hi fins a 2.001 euros, a condició que aquesta festa major 
tingui lloc abans de començar el mes de desembre de 2013.

• Aprovar el conveni de col·laboració entre la URV, i el seu Consell 
Social, i les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de 
Tarragona i de Reus, Iniciatives de Desenvolupament Empresarial 
Les Tàpies SA, Jove Cambra de Catalunya, 

• Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria de Valls, SECOT, Institut Municipal 
de Desenvolupament Local Vallsgenera, ajuntaments de Gandesa, 
Calafell, Cambrils i Vendrell, l’eina Espai Empresarial i Flix i Gestió 
d’iniciatives Econòmiques SAM, pel qual es regula la Càtedra URV-
Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empre-
ses. 

• Aprovar el projecte Nexes-col·laboració científica amb secundària, 
per a l’any 2013, i dotar-lo amb fins a 10.000 euros.

• Aprovar la convocatòria dels Premis Consell Social a la divulgació 
dels treballs de fi de grau.

Constitució i participació de la URV en altres empreses i institucions

• Donar conformitat a la creació de l’empresa Iber, Arqueologia, Pa-
trimoni i Turisme com a empresa derivada (spin-off) de la URV i 
aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes 
que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Trans-
ferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’1 de juliol 
de 2013, condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la 
URV de l’11 de juliol de 2013.

• Donar conformitat a la participació accionarial de la URV en l’em-
presa derivada (spin-off) de nova creació Medcom Advance, d’acord 
amb la proposta del Consell de Govern de l’11 de juliol de 2013, i 
autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.
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• Donar conformitat a la participació accionarial de la URV en l’em-
presa derivada (spin-off) de nova creació Iber, Arqueologia, Patri-
moni i Turisme, d’acord amb la proposta del Consell de Govern 
de l’11 de juliol de 2013, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits 
pertinents.

Lliurament del Premi als millors treballs de recerca de secundària

• Donar conformitat amb la creació de l’empresa Medcom Advance 
com a empresa derivada (spin-off) de la URV i aprovar la participa-
ció de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe 
presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia 
i Innovació de la Fundació URV l’1 de juliol de 2013, condicionada 
a l’aprovació del Consell de Govern de la URV de l’11 de juliol de 
2013.

• Donar conformitat a la creació de l’empresa BIOSFER TESLAB com 
a empresa derivada (spin-off) de la URV i aprovar la participació 
de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe 
presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia 
i Innovació de la Fundació URV el 13 de desembre de 2013, condi-
cionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del 18 de 
desembre de 2013.

• Donar conformitat a la participació accionarial de la URV en l’em-
presa derivada (spin-off) de nova creació BIOSFER TESLAB, d’acord 
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amb la proposta del Consell de Govern del 18 de desembre de 2013, 
i autoritzar el rector perquè dugui a terme els tràmits pertinents.

• Ratificar l’acord de dissolució del CBUC, en el termes aprovats pel 
Consell de Govern de la URV el 7 de març de 2013.

• Aprovar la participació de la URV en el clúster TIC Reus, en els 
termes aprovats pel Consell de Govern l’11 de juliol de 2013.

• Aprovar la incorporació de la URV a l’UCosmic Consortium, en els 
termes aprovats pel Consell de Govern l’11 de juliol de 2013. 

• Aprovar la incorporació de la URV a la City Protocol Society, en els 
termes aprovats pel consell de Govern de la URV del 30 d’octubre 
de 2013. 

• Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la Pla-
taforma Tecnológica del Vino, en els termes aprovats pel Consell de 
Govern de la URV del 30 d’octubre de 2013.

• Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’Eu-
ropean Medical Association, en els termes aprovats pel Consell de 
Govern del 30 d’octubre de 2013. 

• Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’Euro-
pean Association for Predictive, Preventive & Personalized Mede-
cine, en els termes aprovats pel Consell de Govern el 30 d’octubre 
de 2013.

• Emetre un informe favorable sobre la proposta d’iniciar els tràmits 
per a la participació de la URV en l’Institut de Recerca Interuniver-
sitari InterAc.

• Emetre un informe favorable sobre la ratificació de la participació 
de la URV en una entitat que integra les actuals estructures de re-
cerca i transferència en l’àmbit del turisme i oci. 

• Aprovar la participació de la URV, com a membre de ple dret, en 
l’Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Infor-
mación y Comunicación (ATIC) 

• Aprovar la desvinculació de la URV de la xarxa International As-
sociation of Universities (IAU) i l’Agence universitaire de la Fran-
cophonie (AUF), en els termes aprovats pel Consell de Govern de 
la URV el 18 de desembre de 2013.
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Àmbit solidari

• Aprovar la convocatòria 2014 dels ajuts a alumnes de la URV en 
situació d’especial dificultat. 

• Aprovar la convocatòria de les beques patrocinades per la Funda-
ció Repsol i el Consell Social de la URV per al curs 2014-15.

Centres i ensenyaments

• Emetre un informe favorable sobre la proposta del Consell de Go-
vern per implantar durant el curs 2013-14 els ensenyaments se-
güents:

 — Facultat de Lletres 
 - Grau d’Antropologia i Evolució Humana (*) (URV i UOC; co-

ordina URV)
 - Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció So-

cial
 - Màster en Arqueologia Clàssica (*) (URV i UAB; coordina 

URV)
 - Màster en Identitat Europea Medieval (*) (UdL, UB, UAB, 

UdG i UM; coordina UdL) 

 — Facultat de Química 
 - Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
 - Màster en Enginyeria Industrial
 - Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica (URV i 

UOC; coordina URV)
 - Màster en Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i 

Sistemes Intel·ligents

 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
 - Màster en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Qu-

ímica de Frontera 
 - Màster en Enginyeria Química

 — Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
 - Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB, UAB, UPF, 

UdG i URV; coordina UB)
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 — Escola de Postgrau i Doctorat
 - Antropologia i Comunicació
 - Biomedicina
 - Ciència i Tecnologia Química
 - Dret
 - Economia i Empresa
 - Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
 - Enologia i Biotecnologia
 - Estudis Humanístics
 - Nanociència, Materials i Enginyeria Química
 - Nutrició i Metabolisme
 - Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
 - Turisme i Oci
 - Arqueologia Clàssica (*) (programa conjunt; coordina URV) 
 - Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria (*) (programa 

conjunt; coordina U. de Ferrara)
 - Salut, Psicologia i Psiquiatria (programa conjunt; coordina 

URV)

 — Interuniversitaris coordinats per una altra universitat
 - Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (*)
 - Mecànica de Fluids 
 - Neurociències (*)
 - Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (*)
 - Tecnologia Educativa (*)

(*) Pendent d’informe d’avaluació final d’AQU Catalunya

• Emetre un informe favorable sobre l’extinció el curs 2013-14 dels 
ensenyaments següents:

 — Facultat de Lletres 
 - Llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural
 - Màster en Antropologia Urbana
 - Màster en Migracions i Mediació Social (Interuniversitari)
 - Màster en Arqueologia Clàssica (*)

 — Facultat de Química 
 - Màster en Química Teòrica i Computacional (Interuniversi-

tari)
 - Màster en Síntesi i Catàlisi
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 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
 - Màster en Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents

 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
 - Màster en Nanociència i Nanotecnologia
 - Màster en Investigació en Enginyeria Química i Processos
 - Màster en Enginyeria Química 
 - Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
 - Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (interuniversitari)

(*) Si es verifica el màster en Arqueologia Clàssica

• Emetre un informe favorable sobre l’autorització per a la verificació 
dels ensenyaments següents:
Noves propostes:

 — Facultat de Lletres 
 - Grau d’Estudis Hispànics (denominació provisional)

 — Facultat de Química 
 - Grau de Ciències Ambientals (autoritzat pel Consell de Go-

vern el 10 de juliol de 2012, amb un informe favorable del 
Consell Social de 16 de juliol de 2012)

 — Facultat d’Economia i Empresa
 - Màster en Emprenedoria i Innovació

 — Facultat de Turisme i Geografia
 - Màster en Canvi Climàtic: Reconstrucció Instrumental i Anà-

lisi (autoritzat pel Consell de Govern el 10 de juliol de 2012, 
amb un informe favorable del Consell Social de 16 de juliol de 
2012 amb el nom de màster en Canvi Climàtic)

 — Facultat d’Infermeria
 - Màster en Bioètica i Biodret (autoritzat pel Consell de Govern 

de 20 de desembre de 2012, amb un informe favorable del 
Consell Social de 20 de desembre de 2012)

 — Escola de Postgrau i Doctorat
 - Doctorat en Fronteres. Societats, cultures i moviments hu-

mans
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Modificacions	de	títols	ja	implantats	i	que	impliquen	una	nova	verificació:

 — Facultat de Lletres 
 - Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global (interuniver-

sitari). 
Extingeix el màster en Antropologia Mèdica i Salut Interna-
cional 

 - Màster en Estudis Superiors de Llengua i Literatura Catala-
nes (interuniversitari: UdL, UdG, UVic, UJI, U. Perpinyà, U. 
Andorra).
Extingeix el Màster en Estudis Superiors de Llengua i Litera-
tura Catalanes 

 - Màster en Traducció Professional Anglès-Castellà, Castellà-
Anglès. 
Extingeix el màster en Traducció i Estudis Interculturals

 - Màster en Música com a Art Interdisciplinària (interuniversi-
tari: UB, URV). 
Extingeix el màster del mateix nom

 — Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
 - Màster en Psicologia General Sanitària. 

Extingeix el màster en Psicologia de la Salut

 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
 - Màster en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics 

(autoritzat pel Consell de Govern el 10 de juliol de 2012). 
Extingeix el Màster en Enginyeria Electrònica

 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 
 - Màster en Investigació en Enginyeria Termodinàmica de 

Fluids (interuniversitari: U. Valladolid i URV; coordina U. Va-
lladolid).
Extingeix el màster del mateix nom

 — Facultat d’Enologia
 - Grau d’Enologia. 

Extingeix el grau d’Enologia
 - Màster en Ciències de la Vinya i el Vi i altres Begudes Fer-

mentades. 
Extingeix el Màster en Enologia
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 — Facultat de Ciències Jurídiques 
 - Màster en Dret Ambiental.

Extingeix el màster del mateix nom

• Emetre un informe favorable sobre:
1) el canvi de denominació dels màsters següents:

 - Ciències de la Vinya i el Vi i altres Begudes Fermentades
 - Traducció Professional: Anglès-Castellà, Castellà-Anglès

que passen a denominar-se respectivament:
 - Ciències del Vi, Escumosos i Cerveseria
 - Traducció Anglesa Professional

2) el canvi de denominació del programa de doctorat:
 - Ciències de la Infermeria

que passa a denominar-se:
 - Ciències en Infermeria i Interdisciplinarietat en Salut

3) la proposta de verificació del programa de doctorat interuni-
versitari:

 - Treball Social, Serveis Socials i Política Social

L’autorització queda condicionada a l’aprovació per part del Co-
mitè de Direcció de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV, a 
l’informe favorable del Consell Social i a la signatura del conveni 
corresponent.

3.3 Projectes destacats de l’exercici 2013

Convocatòria dels Premis Consell Social URV a la qualitat docent

Convocatòria dels Premis Consell Social a la qualitat i millora contínua de la 
gestió administrativa i tècnica del PAS

Convocatòria de les beques patrocinades pel Consell Social i la Fundació Repsol 

Convocatòria dels Premis als millors treballs de recerca de secundària

Convocatòria del Premi Maria Helena Maseras a treballs de recerca de secundària 
en temes de dones i gènere

Participació dels Premis als millors treballs de recerca de batxillerat i cicles 
formatius del campus Terres de l’Ebre

Col·laboració amb la Facultat d’Economia i Empresa per a les Olimpíades 
d’Economia
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Convocatòria d’ajuts a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat

Col·laboració en el Premi de divulgació científica de treballs de fi de grau

Convocatòria d’ajuts a les millors idees emprenedores

Participació en la Càtedra de Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses

Ajut a la URV Solidària de l’1% del pressupost del Consell Social

Promoció de la projecció exterior de la URV

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

Participació en els ajuts a la valorització del coneixement 

Participació en el projecte NEXES, de col·laboració amb secundària

Col·laboració per a la realització de la Festa Major de la URV

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

3.4 Projectes i activitats desenvolupats 

Premis Consell Social a la qualitat docent

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

Guardonats	amb	el	Premi	Consell	Social	a	la	qualitat	docent
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Per tretzena vegada es van atorgar aquests premis, que tenen per objectiu 
incentivar l’esforç del professorat de la URV per millorar la qualitat docent 
mitjançant la innovació de la metodologia. El premi té una dotació de 3.500 
euros per a cadascuna de les dues modalitats: individual i col·lectiva. 

Els treballs premiats van ser els següents:

Modalitat individual
“Integrant l’ètica i la responsabilitat social en la formació dels futurs 
directius”.

Professora: Dolors Setó Pàmies (Facultat d’Economia i Empresa)
 

Modalitat col·lectiva 
“L’ús del WhatsApp per augmentar la motivació en la lectura de textos 
en anglès”

Autors: Mar Gutiérrez-Colon Plana (URV) (coordinadora), Ana Gime-
no (UPV), Joseph Hopkins (UOC), Christine Appel (UOC), Isabel Gi-
bert (URV), Idoia Triana (URV)

resUM del PreMi indiVidUal

El treball que presentem al Premi Consell Social URV a la qualitat docent, 
convocatòria 2013, pretén posar de manifest l’experiència d’innovació do-
cent portada a terme en el màster de Direcció Estratègica de l›Empresa de la 
URV, per tal de fomentar la integració de l’ètica i la responsabilitat social en 
la formació que reben els seus estudiants i donar resposta als nous reptes i 
demandes de la societat. 

Si be la integració de l’ètica i la responsabilitat social és important en 
totes les titulacions, creiem que ho és molt especialment en aquesta titulació, 
on en aquests moments s’estan formant els futurs directius de les empreses. 
L’experiència d’innovació docent que presentem té com a objectiu que els 
alumnes del màster de Direcció Estratègica de l’Empresa assoleixin un apre-
nentatge significatiu en l’àmbit de l’ètica i la responsabilitat social. 

Per aconseguir-ho, hem dissenyat una metodologia en què l’alumne es 
converteix en el centre del procés, construint de forma activa nous coneixe-
ments a partir dels coneixements previs i de la realització d’una sèrie d’ac-
tivitats basades en la realitat. Concretament, en la metodologia dissenyada 
podem distingir: 1. Un primera fase en què es descobreixen les expectatives 
i els coneixements inicials que els alumnes tenen sobre l’ètica i la responsa-
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bilitat social, i s’assenten les bases de la matèria; 2. Una segona fase en què 
es proposen una sèrie d’activitats d’aprenentatge per tal que l’alumne cons-
trueixi de forma activa el seu coneixement. Concretament es plantegen les 
activitats següents: 

Activitat d’aprenentatge: “La noticia de la setmana”. Aquesta prime-
ra activitat, que s›assigna a l’alumne de forma individual, consisteix a bus-
car setmanalment alguna notícia relacionada amb la responsabilitat social, 
l›ètica empresarial o la sostenibilitat, publicada en algun mitjà de comunica-
ció. L›alumne ha de preparar un comentari sobre la notícia, que és exposat 
i discutit a classe amb la resta de companys a l’inici de cada sessió. Aquesta 
activitat permet que l’alumne participi activament en la construcció de nous 
coneixements que emanen directament de la realitat actual i que van mo-
dificant progressivament els seus coneixements inicials. Al mateix temps, 
l’alumne va adquirint de forma natural l›hàbit de buscar, identificar i llegir 
articles o notícies relacionats amb la RSE, a reflexionar de forma crítica i a 
prendre consciència de la notorietat i amplitud del tema en qüestió. Per tal 
de poder donar encara més valor a aquesta activitat, el professor al llarg 
de les diferents setmanes va preparant una base de dades sobre les notícies 
comentades, la qual cosa permetrà valorar aspectes com: a) quina ha estat la 
dimensió més freqüentment comentada (l’ètica, la social, la mediambiental, 
etc.), b) quin ha estat el grup d’interès al qual es dirigeixen amb més freqüèn-
cia les mesures de RSE (treballadors, clients, col·lectius desafavorits, medi 
ambient...), c) si han predominat les notícies en positiu (mesures de RSE 
impulsades) o en negatiu (de falta d›ètica, de falta de responsabilitat), etc. 
Aquesta informació és presentada pel professor en la última sessió de classe. 
Això permet no només fer un resum de les diferents temàtiques que han anat 
sorgint al llarg de les setmanes, sinó també poder reforçar els coneixements 
que l›alumne ha anat construint activament durant el procés d’aprenentatge. 

Activitat d’aprenentatge: “La responsabilitat social a les empreses amb 
millor reputació a Espanya”. En aquesta segona activitat, que es realitza en 
grup, els alumnes han d›analitzar què fan en matèria de RSE les empreses 
que gaudeixen d›una millor reputació corporativa a l’Estat espanyol —és a 
dir, les empreses que formen part del Monitor Español de Reputación Cor-
porativa (MERCO)—, utilitzant com a font la mateixa pàgina web corpora-
tiva de l’empresa. Amb aquest activitat es pretén que l’alumne descobreixi 
per si mateix les mesures de RSE que poden portar a terme les empreses, i 
com aquestes mesures són integrades en l’estratègia de l’empresa. Un dels 
aspectes més importants és que l’alumne obté de forma activa aquest co-
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neixement i directament de la realitat de les empreses, utilitzant, a més, les 
noves tecnologies de la informació. El paper del professor és guiar l’alumne 
en el tipus d’informació que ha de buscar i analitzar, pautant la recollida de 
dades a través d’una plantilla (Excel), i resolent els dubtes que van sorgint en 
la realització de l’activitat. En l’informe presentat per l’alumne és important 
que no es limiti únicament a realitzar una descripció de la informació reco-
llida, sinó que pugui aportar valor a l›activitat a través de tot el que ha après 
durant les diferents sessions. En aquest sentit, és important analitzar aspec-
tes com per exemple: a) la influència d’algunes variables (dimensió, rendibi-
litat, sector d›activitat, etc.) en l’estratègia de RSE; b) la dimensió de la RSE 
(social, mediambiental, ètica, etc.) que més destaca i per què; c) la credibilitat 
de missatgede RSE transmès per l’empresa. 

Finalment, com a resultat, cal assenyalar que l’aplicació de la metodo-
logia i les activitats descrites ens han permès observar com les expectatives 
i els coneixements inicials de l’alumne en l’àmbit de l’ètica i la RSE han anat 
evolucionant positivament a mesura que ha anat descobrint i construint de 
manera activa el seu coneixement. La connexió constant de l’alumne amb 
la realitat actual, la seva participació activa en tot el procés, així com la crí-
tica i reflexió constants, han afavorit un aprenentatge significatiu. És a dir, 
un aprenentatge amb sentit que ha permès, a més, que l’alumne prengui 
consciència que gestionar l’empresa de forma ètica i responsable és l’única 
estratègia possible per assolir un desenvolupament sostenible. 

resUM del PreMi col·lectiU

L’ús del WhatsApp per augmentar la motivació en la lectura de textos en anglès

Mar Gutiérrez-Colon Plana (URV), Ana Gimeno (UPV), Joseph Hopkins 
(UOC), Christine Appel, UOC), Isabel Gibert (URV), Idoia Triana (URV)

Un dels problemes que trobem els professors de llengua anglesa a les univer-
sitats és que, en molts casos, els alumnes no tenen l’hàbit de lectura adquirit, 
i menys en llengua anglesa. Aquest fet es fa palès especialment quan han de 
llegir textos tècnics, on la complexitat lèxica i gramatical és molt més eleva-
da que en un text de divulgació general. Això els pot comportar veritables 
problemes al llarg de la carrera i de la vida professional, ja que actualment la 
lectura de textos en anglès és un fet habitual en gairebé tots els graus, però 
especialment a les carreres tècniques. Aquesta va ser la primera motivació 
que ens va dur a dissenyar aquest projecte docent. 
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La segona motivació per a dur a terme aquest projecte docent va ser el 
fet d’haver obtingut bons resultats en un projecte anterior, similar en la seva 
metodologia, però diferent en el contingut i objectius.

L’última motivació, però no la menys important, va ser el fet que sabí-
em que un projecte així encara no s’havia dut a terme a Europa (i ens atrevirí-
em dir que al món) i, per tant, es tractava d’un projecte totalment innovador 
que podria ajudar a prestigiar l’actitud innovadora de la nostra universitat.

Acte	de	lliurament	dels	Premis	Consell	Social	a	la	qualitat	docent

Pla Estratègic URV: El projecte docent que hem desenvolupat està com-
pletament d’acord amb els objectius del Pla Estratègic de Docència de la 
nostra universitat i, a més, compleix diverses línies: dissenyar un programa 
per a la planificació docent a partir del concepte de crèdit ECTS; potenciar 
les competències en TIC com a element innovador; fomentar la innovació 
docent del professorat; dissenyar un programa per incorporar els processos 
i resultats de la recerca a la docència. 

Com hem comentat anteriorment, la metodologia emprada en aquest 
projecte coincideix amb les competències nuclears de la URV. 

Objectiu: El projecte va tenir un únic objectiu: ajudar l’alumne a aug-
mentar la motivació envers la lectura de textos tècnics. 

Estudiants: Els alumnes que van participar eren voluntaris de l’ETSE, 
l’ETSEQ i la Facultat de Lletres. En total van començar el projecte 85 alum-
nes. L’única condició que havien de complir era que tinguessin un telèfon 
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amb connexió a Internet (de pagament o per Wi-Fi) i que tinguessin instal·lat 
(o s’instal·lessin) el programa WhatsApp. 

Metodologia de treball: Els alumnes van rebre durant tot un quadrimestre 
tres missatges setmanals (dilluns, dimecres i divendres) al seu mòbil a través 
del WhatsApp. Aquests missatges eren un enllaç que portaven a un text i 
a un exercici de comprensió lectora. Els alumnes contestaven i automàtica-
ment rebien la resposta de l’exercici; així sabien si l’havien contestat bé o no. 

Resultats obtinguts: Quan es va acabar l’enviament de missatges (al 
maig, al final del segon quadrimestre), es va demanar als alumnes que con-
testessin un test (post-test) que se’ls va enviar per correu electrònic. Una de 
les preguntes d’aquest qüestionari demanava si havien millorat la motivació 
en la lectura en anglès. Es van rebre 32 respostes, 29 de les quals ens feien 
comentaris amb relació a la seva millora en la motivació envers la lectura en 
anglès. Només tres persones ens van dir que la seva motivació no havia ni 
millorat ni empitjorat. Prova pilot prèvia: Els anys 2009-2011, la professora 
Mar Gutiérrez-Colon va coordinar un projecte d’innovació docent, on les 
activitats amb el telèfon mòbil van ser una eina de suport en una de les assig-
natures de llengua anglesa del grau d’Anglès. Els objectius de l’estudi eren, 
però, diferents als duts a terme en aquest projecte. 

Visibilitat	i	continuació	del	projecte: Els resultats del projecte dut a terme 
es donaran a conèixer a la comunitat educativa i investigadora en el congrés 
internacional WorldCALL i en una revista internacional i indexada (proba-
blement CALL) 

Actualment hi ha una doctoranda que du a terme la tesi sobre l’ús del 
WhatsApp —telèfon mòbil— per a la millora de la comprensió auditiva i 
oral de l’anglès. També presentem un nou projecte d’innovació docent (con-
vocatòria 2013) amb una nova metodologia, però sempre relacionada amb 
l’ús del mòbil. 

Premis Consell Social a la qualitat i millora contínua de la gestió adminis-
trativa i tècnica del PAS

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

Per quarta vegada es va convocar el Premi a la qualitat i millora contínua 
de la gestió administrativa i tècnica del PAS. Aquest premi té com a fina-
litat identificar i reconèixer les iniciatives conjuntes del PAS per millorar, 
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mitjançant procediments innovadors, l’exercici de la gestió i l’administració 
universitària, a més de les tasques de suport, assistència i assessorament dels 
processos necessaris per assolir els objectius de la Universitat.

El premi està dotat amb 5.000 euros, que s’han de destinar a activitats o 
mitjans relacionats amb el projecte o l’avantprojecte guardonat.

Lliurament	del	Premi	Consell	Social	a	la	qualitat	i	millora	contínua	

de la gestió administrativa i tècnica del PAS

Els treballs premiats van ser els següents:

Modalitat 1: “Gestió de torn de cues”, del grup format per Elisenda Alegret 
Curieses, Marina Canales Rossell, Ingrid Carulla Palaín, M. José Casanova 
Pons, Mònica Gil Teixidó, Sergio Pasamontes García i Leonor Trullols Ripo-
llés, de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.

 
resUM 
Aquest projecte sorgeix de la necessitat de gestionar l’espera dels usuaris 
a la Secretaria de la Facultat. En èpoques punta el volum d’usuaris atesos 
a la Secretaria augmenta considerablement, cosa que repercuteix de forma 
negativa en l’atenció diària. Per aquest motiu es va fer una consulta al tècnic 
de docència informatitzada del Departament de Pedagogia, Sr. Sergio Pasa-
montes, per si hi havia la possibilitat de desenvolupar un sistema de gestió 
de les cues aprofitant la pantalla de televisió que hi ha instal·lada al vestíbul. 
A partir d’aquí es va crear l’equip de desenvolupament del projecte.
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L’objectiu del projecte era aconseguir una gestió de cues telemàtica per-
què l’usuari pugui esperar el seu torn de la manera més còmoda i ordenada 
possible. Tot el procés gira al voltant d’una aplicació web creada pel Sr. Ser-
gio Pasamontes, a la qual s’accedeix amb un usuari i una contrasenya i que 
gestiona l’atenció a l’usuari mitjançant un expenedor de números i el control 
de les cites prèvies diàries. També permet mesurar la quantitat d’usuaris ate-
sos per la Secretaria per fer futures estadístiques.

El projecte ha permès disposar d’una eina completa per gestionar tres 
tipus de cues simultànies amb un nombre il·limitat de taules atenent. Es trac-
ta d’un sistema totalment flexible i exportable a qualsevol servei/centre de la 
Universitat que tingui atenció a l’usuari.

Modalitat 2: “Treball col·laboratiu 2.0”, d’Isidre Monreal i Jordi Barrero, del 
Departament d’Estudis de Comunicació.

resUM:
A partir del curs 2009-10 el Departament d’Estudis de Comunicació va posar 
en marxa el programa formatiu de grau de Comunicació adaptat a l’espai 
europeu d’educació superior. Aquest programa inclou els títols de grau de 
Comunicació Audiovisual, de Periodisme i de Publicitat i Relacions Públi-
ques. En aquest context, es planteja com a essencial el suport a la docència en 
el Departament d’Estudis de Comunicació (DEC). L’actuació en el marc del 
dia a dia s’articula principalment a través del suport a la docència i custòdia 
d’equipaments.

Llocs i espais implicats pel projecte:
• 1 coordinador tècnic de laboratoris i suport a la docència
• 2 tècnics de laboratoris i suport a la docència
• 18 espais (8 laboratoris)
Una mostra objectivable de la necessitat de disposar d’un sistema orga-

nitzat de comunicació intern és la complexitat i el volum de les tasques: l’ac-
tivitat normal de suport a la docència és de 752 préstecs d’equipaments de 
sortida l’any, comptant per cada préstec la preparació de l’encàrrec, el lliura-
ment d’equips, la recepció i la revisió fina són 3.008 operacions programades 
per curs acadèmic en els préstecs. A banda, es dóna suport a pràctiques en 
laboratoris, de tres graus diferents, amb dedicació de 2.400 hores lectives 
l’any. Pràctiques a vegades simultànies i repartides per 7 espais diferents.

Objectius	i	beneficis	del	projecte:	L’objectiu és millorar la comunicació, la 
gestió de la informació, els processos, les rutines tècniques i la gestió del temps 



42 43

Memòria del Consell Social de la URV 2013

de l’equip de suport a la docència en laboratoris del Departament d’Estudis 
de Comunicació. Per això, hem desenvolupat un ecosistema multimèdia (en 
el núvol) utilitzant eines gratuïtes. El sistema dissenyat és multiplataforma i 
escalable, i utilitza diferents eines d’accés, connectivitat i criteris d’usabilitat. 

El funcionament del sistema és complex, i està dissenyat i personalitzat 
per a l’equip de suport a la docència del DEC. Són, però, eines flexibles que 
permeten la personalització a qualsevol altre tipus de treball en equip dins 
l’estructura organitzativa de la URV.

El disseny del sistema cobreix les següents necessitats en una única in-
terfície d’usuari: comunicació ràpida i eficaç de la càrrega de treball i assig-
nació de tasques, comunicació bidireccional de la informació generada en 
el dia a dia i en cada torn, seguiment i gestió d’incidències, participació i 
millora contínua. 

Objectius	del	projecte:
• Excel·lència tècnica del servei de suport a la docència
• Millora en la comunicació interna de l’equip
• Millora en el seguiment i gestió d’incidències
• Participació i millora contínua

Beneficis	paral·lels	
• Millora de la imatge institucional
• Entorn de treball més positiu i participatiu
• Experimentació i innovació amb eines 2.0

El projecte encara està en fase d’expansió (les últimes eines incorpora-
des en fase d’experimentació són el canal de comunicació i visibilitat Twit-
ter “@practiques_DEC”). La planificació de pràctiques setmanals, l’actuali-
tat del Departament i la participació dels tècnics en les pràctiques diàries 
dels alumnes en els laboratoris genera un seguit d’informacions que s’han 
demostrat molt interessants per als nostres diferents públics (usuaris): les 
piulades, en llenguatge directe i de proximitat, informen de la planificació 
dels exercicis, actualitat i desenvolupament gràfic de les pràctiques. L’èxit ha 
estat molt elevat i amb un nivell de fidelitat important. Com que era en fase 
de proves, hem optat per difondre-ho entre els alumnes de primer, on hem 
assolit un seguiment del més del 80%. També 13 professor en són seguidors. 
En aquest moment el compte té poca activitat per falta d’equipament idoni 
per poder compaginar de manera àgil el suport a la docència i l’alimentació 
d’aquest canal. De fet, aqueta és una de les mancances que milloraríem en el 
cas de rebre el premi. Hem de dir, però, que força alumnes i professors ens 
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han manifestat que esperen que posem solució a aquest silenci del canal. 
També tenim perfils en Vimeo, Youtube, Facebook i Flickr.

Possibilitats d’exportació del sistema
Un sistema de treball col·laboratiu és adaptable a qualsevol equip de 

treball dins l’estructura organitzativa a la URV. Dinamitza i augmenta la pro-
ductivitat, autonomia i responsabilitat individual per les tasques, alhora que 
facilita la gestió i el seguiment de la planificació. Això sí: ha de ser adaptat a 
les necessitats i característiques de l’equip, cercant la complicitat i tenint en 
compte en el seu disseny les teories d’organització per processos, gestió del 
temps i canvi d’hàbits i rutines productives. Precisament aquest últim punt, 
assolir un canvi d’hàbits i rutines productives, juntament amb la selecció 
acurada i personalització de les eines a utilitzar, són els elements crítics per 
tenir èxit en la implementació d’un sistema col·laboratiu 2.0.

Modalitat 3: «Extensió de l›ús del sistema de webconferència integral a 
l›entorn virtual de formació al PAS de la URV”, del grup format per diversos 
membres del Servei de Recursos Educatius i del Servei de Recursos Informà-
tics i TIC, encapçalat per Andreu Martí.

resUM del PreMi 

Extensió de l’ús del sistema de webconferència integrat a l’entorn virtual de forma-
ció al PAS de la URV 

Què és l’Adobe Connect? 
L’Adobe Connect és un sistema de webconferència que permet la comunica-
ció síncrona de múltiples participants des de diversos dispositius. A la URV 
el tenim disponible a través de l’entorn virtual de formació. 

Usos del sistema 
L’ús de la plataforma s’usa principalment en l’àmbit de la docència: tutories 
amb els estudiants, impartició i seguiment de classes en línia, sessions amb 
docent o sense per a la resolució de dubtes, etc. 

El seu punt fort principal és que els requisits tècnics per participar en 
una videoconferència són mínims. Qualsevol ordinador amb un equipament 
de càmera web i micròfon, ja sigui incorporat o de diadema, no requereix 
cap instal·lació de programari addicional per poder participar en una vide-
oconferència.
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Proposta	de	projecte	
“Extensió de l’ús del sistema de webconferència integrat al Moodle en l’àm-
bit de la gestió i de la recerca” 

Des que el sistema es va posar a disposició de la comunitat docent de 
la Universitat, hi ha hagut diverses peticions que s’han rebut i tramitat amb 
èxit des de l’àmbit de la recerca i de la gestió. Alguns de les avantatges més 
destacables són: 

• Permet convidar participants, incloent-hi externs a la comunitat 
universitària, mitjançant un simple enllaç 

• Es pot usar des de múltiples dispositius: ordinadors portàtils, de 
sobretaula, tauleta i fins i tot telèfons mòbils. 

• Més enllà de l’intercanvi de vídeo i àudio entre els participants, el 
sistema incorpora eines per compartir documents, pantalla, aplica-
cions, etc.

En definitiva, és un sistema adient per a reunions entre participants en 
ubicacions diverses, dins de la URV i des de qualsevol lloc del món. Per tant, 
generalitzar-ne l’ús en aquests dos àmbits (gestió i recerca) suposaria una 
clara millora per a l’eficiència de les tasques a la URV i repercutiria en un 
estalvi en temps i desplaçaments. 

Desplegament i difusió del servei 
La gestió de les sales virtuals de l’Adobe Connect està integrada a l’entorn 
virtual de formació de la Universitat (Moodle), on des de fa tres cursos aca-
dèmics es va incorporar tot el PAS per tenir tots els perfils de la Universitat 
dins la plataforma. La proposta nostra és establir un sistema que permeti als 
membres del PAS, i no només al PDI, accedir a un espai Moodle on gestionar 
les sales virtuals de videoconferència. Paral·lelament, es facilitarà documen-
tació de suport per als primers passos en l’ús del sistema i per a aspectes re-
latius a qüestions multimèdia que cal tenir en compte, i també s’establirà un 
canal de suport tècnic a través del CAU per als usuaris que ho requereixin. 

Dissenyarem un petit curs d’autoformació virtual sobre l’ús del siste-
ma, que estarà obert a tothom que vulgui participar-hi. Un cop establerts els 
punts anteriors, farem difusió del nou servei a través de les llistes de distri-
bució oficials del PDI i PAS.
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Ajuts a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat

<http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html#Ajuts>

El Consell Social va crear els ajuts a estudiants de la URV en situació d’espe-
cial dificultat, conscient que a alguns alumnes 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. 

Enguany és la desena vegada que es convoquen els ajuts. La comissió 
que ha de decidir sobre les sol·licituds de la convocatòria anterior va atorgar 
beques a vuit estudiants de la URV, per un import total de més de 23.000 
euros, destinats a cobrir les taxes de matrícula i a subvencionar part de les 
despeses en material didàctic, transport i residència dels estudiants.

Convocatòria de beques copatrocinades pel Consell Social i la Fundació 
Repsol

<http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html#patrocinades>

Tant per raons d’equitat com de rendibilitat social, cal que les persones més 
ben preparades i motivades puguin accedir a l’ensenyament superior, inde-
pendentment de la seva situació econòmica i social. A vegades, el principal 
obstacle per accedir-hi no és el cost econòmic dels estudis universitaris, sinó 
el cost d’oportunitat que suposa que un jove hagi de retardar la seva incor-
poració al món laboral per continuar els estudis. Moltes famílies no poden 
assumir aquest cost d’oportunitat i opten perquè el jove en qüestió deixi els 
estudis, la qual cosa l’obliga a deixar de banda la seva capacitat intel·lectual 
o vocació per l’aprenentatge.

Per contribuir a disminuir aquests obstacles als nois i noies que no po-
den accedir a l’ensenyament superior malgrat el seu bon rendiment acadè-
mic, el Consell Social ha convocat per setena vegada les beques que patroci-
nen el Consell Social i la Fundació Repsol, les quals faciliten a les famílies amb 
dificultats especials que els seus fills puguin accedir a la URV i romandre-hi.

Cadascuna de les beques està dotada amb 5.000 euros anuals i es poden 
renovar cada curs (si es compleixen uns requisits determinats a la convoca-
tòria).

La comissió de selecció de les beques patrocinades, en el marc de la con-
vocatòria 2013-14, va acordar adjudicar cinc beques patrocinades. Aquestes 
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beques s’iniciaran en el curs acadèmic 2013-14 i s’han concedit a dos estudi-
ants del grau d’Enginyeria Informàtica, un del grau de Química, un del grau 
de Publicitat i Relacions Públiques i un del grau de Biotecnologia. 

La comissió de selecció també va atorgar la renovació de les següents 
beques concedides en anteriors convocatòries:

• beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant del 
grau de Llengua i Literatura Catalanes 

• beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant del 
grau d’Educació Infantil 

• beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant del 
grau d’Educació Primaria (campus Terres de l’Ebre) 

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

• beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a dos estudiants 
del grau d’Administració i Direcció d’Empreses 

• beca anual renovable de sis cursos acadèmics a un estudiant del 
grau de Medicina

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

• beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant del 
grau d’Infermeria

• beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a dos estudiants 
del grau de Bioquímica i Biologia Molecular

 

Premis Consell Social al millor treball de recerca de batxillerat i treballs de 
síntesi de cicles formatius

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

Aquest any s’han convocat, per vuitena vegada, els Premis Consell Social 
URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius 
de grau superior, corresponents al curs acadèmic 2013-14.
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Lliurament del Premi als millors treballs de recerca de secundària

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 amb rigor i qualitat. 

Cadascun dels premis ha consistit en un ordinador portàtil per a l’es-
tudiant, un ajut econòmic per l’import corresponent als crèdits matriculats a 
la URV fins a un màxim de 1.500 euros i un val de 300 euros per al centre de 
secundària del guanyador, per a material didàctic i/o bibliogràfic.

Els treballs guanyadors han estat:

“Conte a la carta: estudi sobre narratologia aplicat als gustos dels alum-
nes d’entre cinc i set anys”, de Georgina Boluda Morales. Centre: 
Col·legi Sant Pau Apostol. Tutor: Carles Morron i Estradé

“L’Alzheimer”, de Sandra Capitan Cano. Centre: Institut La Sénia. Tu-
tor: Rafael Haro Sancho

“Adaptació eòlica de l’enllumenat”, de Laia Edo Querol. Centre: Insti-
tut La Sénia. Tutor: Cosme Cruzado Martínez

“No em perdis de vista”, de Xavier Genaro Muñoz. Centre: Institut Jo-
aquim Bau. Tutor: Isaac Fibla Sugrañes
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“Els transgènics: la ciència que envaeix l›alimentació”, de Paula Linares 
Fuella. Centre: Institut Narcís Oller. Tutor: Jaume Bartolí Guille-
mat

“Demostració de la conjectura del teorema de Fermat per a les ternes 
pitagòriques”, d’Aina Llorach Rodríguez. Centre: Institut Torre-
dembarra. Tutor: Sebastià Sastriques Sicart

“La proporció àuria i la música”, de Miguel Mansergas Collado. Cen-
tre: Institut Joan Puig i Ferreter. Tutora: Adelaida Ibañez Ferrater

“Els amics dels teus amics… són els teus amics?”, de Marc Masdeu Àvi-
la. Centre: Institut Salvador Vilaseca. Tutor: Joan Carles Ferrater 
Martorell

“El vi de garatge a la Palma d›Ebre: l›elaboració d›un vi artesà”, de Ma-
rina Piñol Belenguer. Centre: Institut Antoni de Martí i Franquès. 
Tutora: Carmen Altozano Aguilar

“Tarragona des del cel”, de Josep Alexandre Rodríguez Ramírez. Cen-
tre: Institut Sant Pere i Sant Pau. Tutor: Ángel Casado Gómez

Premi Maria Helena Maseras al millor treball de recerca de batxillerat

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

En sintonia amb els premis Consell Soci-
al als millors treballs de recerca, enguany 
s’ha atorgat per quarta vegada el Premi 
Maria Helena Maseras al millor treball 
de recerca de batxillerat i cicles formatius 
en temes de gènere. Aquest premi l’ha 
convocat el Consell Social a iniciativa de 
l’Observatori per a la Igualtat, que té en-
tre les seves funcions promoure i afavorir 
la formació i recerca específiques en estu-
dis de gènere.

El treball guanyador ha estat 
“L’aportació de la dona al món de la quí-
mica”, d’Ana Maria Tapusa. Centre: Insti-
tut Sant Pere i Sant Pau. Tutora: Antònia 
Lladó Soler.

Lliurament del Premi Maria Helena 
Maseras a Ana Maria Tapusa
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Ajuts Consell Social a les millors idees emprenedores

<http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html>

El Consell Social de la URV ha convocat per vuitena vegada els ajuts a les 
millors idees emprenedores, a fi d’incentivar la comercialització de treballs 
docents amb visió innovadora i donar-hi suport. Aquesta iniciativa té l’ob-
jectiu de donar suport als estudiants de la URV en la validació d’idees i con-
ceptes susceptibles de convertir-se en un producte o en un procés amb valor 
econòmic que serveixi de base per a una acció d’emprenedoria. 

El 30 de setembre es va reunir la comissió que havia d’avaluar els tre-
balls presentats, que va atorgar els ajuts següents:

“Caracterització de lipoproteïnes mitjançant espectrometria de resso-
nància magnètica nuclear de difusió 2D”, de Roger Mallol Parera 
i Núria Amigó Grau, alumnes del doctorat en Enginyeria Electrò-
nica. Import de l’ajut: 6.000 euros

“Disseny del format de comercialització de cèl·lules mare i fibroblasts 
derivats d’un ratolí cisgènic per ccl2”, de Fedra N. Luciano Mateo, 
Marta Riera Borrull i Esther Rodríguez Gallego, de la Unitat de 
Recerca Biomèdica. Import de l’ajut: 6.000 euros

“Chess Live (el futur dels escacs)”, de David Kaufmann, alumne de la 
Facultat d’Economia i Empresa. Import de l’ajut: 6.000 euros

3.5 Assistència i participació del Consell Social en altres òrgans

Interns

Claustre

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat 
universitària. Pot actuar en ple i en comissions, en els termes que s’establei-
xin, tot garantint la participació dels diferents sectors de la comunitat uni-
versitària en cadascuna de les comissions que es puguin crear.

Els membres del Consell Social i el síndic o síndica de greuges poden 
assistir a les sessions del Claustre, amb veu i sense vot.
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Consell de Govern 

El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat. L’Estatut de la 
URV estableix que formen part del Consell de Govern de la URV tres mem-
bres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària, esco-
llits per aquest òrgan.

Les seves competències són, entre altres: aprovar la planificació estra-
tègica de la Universitat; redactar els informes preceptius sobre la creació, 
modificació i supressió de facultats i escoles; plantejar de suprimir o implan-
tar ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials; aprovar 
la implantació de programes de doctorat i de títols propis de la Universitat, 
tant de pregrau com de postgrau, i proposar al Consell Social el pressupost 
anual de la Universitat.

Mesa de contractació 

Competeix a la mesa de contractació assessorar en l’adjudicació de contrac-
tes per concurs públic (subministrament, consultories i assistències, serveis, 
obres i gestió de serveis públics). El Dr. Jordi Gavaldà ha representat el Con-
sell Social en la mesa de contractació de la URV.

Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària

Competeix a aquesta unitat promoure les activitats de solidaritat i coope-
ració de la URV, garantir la coherència de les accions realitzades, recaptar 
els recursos econòmics necessaris per dur a terme les activitats i decidir-ne 
l’assignació, i promoure convenis de col·laboració amb altres institucions.

El representant del Consell i participant a les reunions de la Comissió 
en aquest òrgan ha estat el Sr. Joan Enric Carreres.

Fundació URV

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



51

Memòria del Consell Social de la URV 2013

Formen part del Patronat de la Fundació URV el Sr. Bergadà, el Sr. Cuni-
llera, Sr. Poblet, i el Sr. Valero. Enguany el Patronat s’ha reunit dues vegades, 
amb l’assistència de representants del Consell Social. 

Externs

Consell Interuniversitari de Catalunya

El Consell Interuniversitari de Catalunya és l’òrgan de coordinació del siste-
ma universitari català i de consulta i assessorament del Govern de la Gene-
ralitat en matèria d’universitats. Creat el 1977, d’ençà el 2003 es troba regulat 
per la Llei d’universitats de Catalunya (títol VI), que el configura com un 
instrument actiu de coordinació i gestió en termes clau per a tot el sistema 
universitari i per al Govern de Catalunya.

Els seus objectius són coordinar el sistema universitari i assessorar el 
Govern, organitzar les proves d’accés a la universitat, i orientar i organitzar 
l’accés a la universitat.

El president del Consell Social forma part de la Junta i de la Confe-
rència General, així com de la Comissió per a l’Estudi de la Governança del 
Sistema Universitari.

 
Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari a Catalunya 

<http://www.aqu.cat/>
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) as-
sumeix 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, del 
qual formen part els presidents dels consells socials de les universitats pú-
bliques, entre altres. 

Associació	Catalana	d’Universitats	Públiques

<http://www.acup.cat/>
L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) està formada per les 
vuit universitats públiques de Catalunya, les quals representa i promou. La 
finalitat principal de l’ACUP és sumar els esforços de les universitats públi-
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ques catalanes per promoure iniciatives, programes i projectes conjunts pel 
bé de la millora del sistema universitari.

L’ACUP impulsa activitats que contribueixen al desenvolupament so-
cial, cultural i econòmic de Catalunya. És prioritari potenciar la formació i 
la recerca universitàries de qualitat que permetin avançar amb fermesa a 
construir una societat basada en el coneixement.

Els òrgans de govern de l’ACUP estan formats per una junta directiva, 
una assemblea general (formada pels rectors i presidents dels consells soci-
als de les vuit universitats públiques catalanes) i un consell assessor (integrat 
per experts vinculats al món acadèmic i social).

 

Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles

La Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles és una 
associació que aglutina els consells socials de l’Estat espanyol com a òrgans 
de participació de la societat en els centres d’educació superior.

L’Associació es va constituir el 10 de març de 2005, a Las Palmas de 
Gran Canaria, per facilitar la col·laboració entre els consells socials i pro-
moure el diàleg i la reflexió sobre l’educació superior.

Des de l’11 d’abril, el Sr. Anton Valero forma part del comitè executiu 
de la Conferència, així com de la Comissió de Relacions amb la Societat.

Reunió del comitè executiu de la Conferència
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4.1 Liquidació del pressupost 2012 del Consell Social

El Ple del Consell Social, en la reunió de 30 d’abril de 2013, va aprovar la 
liquidació del pressupost 2012 del Consell Social. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Consell Social 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

INGRESSOS DESPESES 

Romanent 2011 515.486,34
Capítol I : Remuneracions de 
personal 

122.010,17

Subvenció Generalitat de Catalunya 423.444,98
Capítol II: Despeses corrents de 
béns i serveis 

95.320,66

Capítol IV: Transferències corrents 130.081,14

Capítol VI: Inversions reals - 
Immobilitzat

168,74

Capítol VII: Transferències 
de capital 

9.655,36

TOTAL INGRESSOS 938.931,32 TOTAL DESPESES 357.236,07

Detall per conceptes Funcionament Projectes Despesa total

Capítol I Remuneracions de personal 122.010,17 - 122.010,17

Capítol II Despeses corrents de béns i serveis 58.916,37 36.404,29 95.320,66

Material d'oficina 3.334,10 -50,00 3.284,10

Subministraments 651,31 53,17 704,48

Comunicacions (telèfon, missatgeria) 919,36 - 919,36

Primes d'assegurances 1.864,89 - 1.864,89

Protocol, publicitat  i altres despeses 162,45 8.772,26 8.934,71

Treballs realitzats per altres empreses 400,00 17.874,81 18.274,81

Indemnització per raó de serveis 51.584,26 7.834,05 59.418,31

Despeses de publicació i distribució - 1.920,00 1.920,00

Capítol IV 
Transferències corrents (beques 
i ajuts, participació en altres entitats) - 130.081,14 130.081,14

Capítol VI Inversions reals - Immobilitzat
168,74 - 168,74

Capítol VII Transferències de capital - 9.655,36 9.655,36

TOTAL DESPESA 181.095,28 176.140,79 357.236,07

51% 49% 100,00%



54 55

Memòria del Consell Social de la URV 2013

Detall de projectes Pressupost Despesa Diferència 
Compromisos 

i projectes 
pendents

 2002-002-Premi Qualitat Docent  8.000,00    13.378,88   -5.378,88   -

 2002-003-Campus Terres Ebre  19.455,65    3.449,69    16.005,96    7.500,00   

 2005-006-Càtedra Emprenedoria  31.762,50    30.237,50    1.525,00    31.000,00   

 2003-012 Projecció exterior  15.800,00    13.232,86    2.567,14   -

 2003-015 Ajuts estudiants  26.000,00    15.570,39    10.429,61    9.127,44   

 2003-016 Biblioteca  2.962,30   -  2.962,30    11.775,00   

 2005-020 Subvenció solidaria  4.234,45    4.234,45   - -

 2005-025 Ajuts Emprenedoria  32.125,00    6.534,05    25.590,95  16.500,00   

 2006-030 Beques Patrocinades  127.500,00    20.823,55    106.676,45    86.250,00   

 2007-038 Premi de Recerca per Secundària  40.000,00    25.060,24   14.939,76   -

 2007-041 Esportistes alt nivell  16.000,00    7.758,37    8.241,63    8.000,00   

 2008-046 Fires i promocions  30.000,00    5.627,95    24.372,05    11.061,96   

 2008-047 R2B Valorització del coneixement  20.000,00    9.810,21    10.189,79    20.000,00   

 2009-050 Premi Qualitat PAS  6.000,00    5.957,60    42,40   

 2010-053 Captació d’estudiants - Olimpíada 
d’Economia

 1.000,00    260,15    739,85    1.000,00   

 2010-054 Enquesta inserció laboral AQU  27.500,00    14.204,90    13.295,10   -

 2011-058 Col·laboració CS-FURV - Conveni  3.940,88   -  3.940,88   -

 2011-064 Agregacions estratègiques  160.000,00   -  160.000,00    160.000,00   

 Convocatòries 2012-2013  146.240,01   -  146.240,01   -

TOTAL PROJECTES  718.520,79    176.140,79    542.380,00    362.214,40   
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Notes explicatives a la liquidació del pressupost 2012:

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.

El Pressupost 2012 incorpora una nova disminució del 2% a la retallada 
aplicada pel Pla d’Actuació Econòmica 2011-2013, i queda en 423.444,98 €. El 
2010 es van rebre 509.184,37 euros de subvenció. El Consell Social acumula, 
per tant, una reducció de 85.739,39 € (16,84%).

Despeses

caPítol i: reMUneracions de Personal

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

Les remuneracions de personal al 2012 han disminuït respecte les de 
2010 i 2011 arran de l’aplicació de les diferents mesures extraordinàries per a 
la reducció del dèficit públic.

caPítol ii: desPeses corrents de béns i serVeis 
Recursos destinats a atendre les despeses ordinàries de béns i serveis neces-
saris 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 funciona-
ment normal del Consell. 

• Subministraments: altres despeses en materials no inventariables
• Comunicacions: despesa de telèfon, correu, fax, missatgeria, etc.
• Primes d’assegurances: prima anual de la pòlissa d’assegurança 

dels membres i personal del Consell.
• Protocol, publicitat i altres despeses: despeses de representació, 

anuncis en premsa, edició de fullets, etc. Inclou la transferència de 
l’1% del pressupost a la URV Solidària, la compra de cintes iden-
tificadores, la publicació de l’Indicador Universitario, la publicació 
d’articles en premsa i altres despeses pels actes de lliurament dels 
premis de recerca de secundària, beques patrocinades, premi a la 
qualitat docent, premi PAS i edició de fullets de difusió dels ajuts 
del Consell Social.



56 57

Memòria del Consell Social de la URV 2013

• Treballs realitzats per altres empreses i professionals: honoraris 
d’empreses i professionals independents que han prestat serveis 
per al Consell Social o per als seus projectes: elaboració de repor-
tatges fotogràfics, serveis informàtics per a l’entrega de premis, ela-
boració de cartells, duplicació dels CD que acompanyen al llibre 
dels premis de secundària, etc. També inclou els premis a la qualitat 
docent i a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i 
tècnica del PAS de la URV i la inscripció a cursos i jornades, com la 
Jornada de la Conferencia General de Consejos Sociales Españoles. 

• Indemnització per raó de serveis: dietes i despeses de locomoció 
ocasionades per viatges dels membres i personal del Consell i in-
demnitzacions de la presidència i d’assistència a actes, jurats i re-
unions. 

• Despeses de publicació i distribució: de la Memòria del Consell Social 
i del llibre Desig de saber, dels premis de secundària. 

caPítol iV: transferències corrents

Beques, ajuts i premis atorgats pel Consell Social: 
• per a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat
• ajuts a les millors idees emprenedores 
• beques copatrocinades per la Fundación Repsol
• premi Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i tre-

balls de síntesi de cicles formatius de grau superior
• premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat 

en estudis de les dones i el gènere, del Consell Social de la URV
• premis del Campus Terres de l’Ebre de la URV als treballs de re-

cerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau 
superior

• ajuts per a esportistes d’alt nivell
• ajuts R2B per a la valorització del coneixement
• ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació 

científica i la promoció de les activitats de la URV en el territori
Transferències a altres organismes i entitats en què participa el Consell 

Social:
• Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses
• Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
• Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Es-

pañolas 
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• Fundació Gresol 
• Col·laboració amb AQU Catalunya per a la realització de la cinque-

na edició de l’estudi de la inserció dels graduats universitaris en el 
món laboral 

caPítol Vi: inVersions reals

Recursos destinats a crear o adquirir béns de capital i inventariables. En-
guany s’ha renovat un monitor de la Secretaria del Consell Social. 

caPítol Vii: transferències de caPital

Els premis de recerca a estudiants de secundària atorguen a cada guardonat 
un ordinador portàtil. Aquesta despesa té la consideració de transferència de 
capital per al Consell Social. També es van adquirir els premis de les Olimpí-
ades d’Economia, en què participa el Consell Social.
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4.2 Pressupost 2013 del Consell Social

El Pressupost 2013 del Consell Social va ser aprovat pel Ple del Consell el 20 
de desembre de 2012, per un import de 423.444,98 euros, el mateix import 
del 2012. Recordem que el 2012 el pressupost del Consell va sofrir dues reta-
llades, la primera per aplicació del Pla d’actuació econòmica 2011-13, que va 
reduir la subvenció inicialment prevista el 2011 en un 15%, retallada que es 
va mantenir el 2012, i la segona, un decrement addicional del 2%. 

L’11 de juliol de 2013 el va modificar per incorporar-hi el romanent. 

Pressupost de despeses
Pressupost 
inicial 2013

Modificacions
(romanent)

Pressupost 
definitiu 2013

%

Capítol I

Remuneracions de personal 126.010,58  12.695,01   138.705,59  13,80%

Capítol II

Despeses corrents de béns i serveis 160.134,40  509.801,44    669.935,84   66,65%

Arrendaments  -      4.078,11    4.078,11   0,41%
Conservació i reparació  -      501,79    501,79   0,05%
Material d’oficina  5.730,00    10.052,93    15.782,93   1,57%
Subministraments  800,00    3.632,84    4.432,84   0,44%
Comunicacions  1.250,00    13.731,91    14.981,91   1,49%
Transports i trasllats  -      11.573,09    11.573,09   1,15%
Primes d’assegurances  1.900,00    2.290,30    4.190,30   0,42%
Protocols, publicitat i altres despeses  12.654,57    149.630,53    162.285,10   16,15%
Treballs realitzats per altres empreses  47.501,00    88.150,37    135.651,37   13,50%
Indemnitzacions per raó de serveis  82.298,83    199.377,33    281.676,16   28,02%

Despeses de publicació i distribució  8.000,00    26.782,24    34.782,24   3,46%

Capítol IV
Transferències corrents (beques i 
ajuts, participació en altres entitats)  129.800,00   47.590,15   177.390,15  17,65%
Capítol VI

Inversions immobilitzat -  3.378,68   3.378,68  0,34%

Capítol VII

Transferències de capital  7.500,00   8.229,97   15.729,97  1,56%

TOTAL  423.444,98   581.695,25  1.005.140,23 100%
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Pressupost 2013

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.
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Pressupost de despeses 
(sense romanents)

2009 2010 2011 2012 2013
% Variació 
2012-2013

Capítol I

Remuneracions 
de personal  138.250,55   141.108,48  141.277,54 137.324,29 126.010,58 -8,24%

Capítol II

Despeses corrents 
de béns i serveis 

 
212.450,56   

 
192.772,07    177.797,31   

 
152.820,69    160.134,40   4,79%

Arrendaments  1,00    1,00    3.001,00    -      -     0,00%

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

Material d’oficina  11.344,97    5.816,05    2.850,00    5.730,00    5.730,00   0,00%

Subministraments  1.200,00    1.000,00    800,00    800,00    800,00   0,00%

Comunicacions  2.503,00    1.953,00    1.703,00    1.250,00    1.250,00   0,00%

Transports i trasllats  600,00    900,00    500,00    -      -     0,00%

Primes d’assegurances  2.000,00    2.000,00    2.000,00    1.900,00    1.900,00   0,00%

Protocol, publicitat i altres 
diverses

 15.046,59    46.283,71    39.349,38    10.035,45    12.654,57   26,10%

Treballs fets per altres 
empreses  73.151,00    28.014,31    97.360,56   

 
44.501,00    47.501,00   6,74%

Indemnització per raó de 
serveis  103.000,00    99.500,00   

 
29.929,37   

 
80.604,24    82.298,83   2,10%

Despeses de publicació 
i distribució  3.600,00    7.300,00    300,00    8.000,00    8.000,00   0,00%
Capítol IV

Transferències corrents 
(beques i ajuts, participació 
en altres entitats) 143.650,00 162.803,82 103.588,77 125.800,00 129.800,00 3,18%

Capítol VI

Inversions Immobilitzat 1.500,00 1.500,00 1.130,77 - - 0,00%

Capítol VII

Transferències de capital 10.800,00 11.000,00 8.292,33 7.500,00 7.500,00 0,00%

TOTAL 506.651,11 509.184,37 432.086,72 423.444,98 423.444,98 0,00%

Pressupost d'ingressos 2009 2010 2011 2012 2013

Capítol IV

Transferències corrents (Generalitat) 506.651,11 509.184,37 432.086,72 423.444,98 423.444,98

total 506.651,11 509.184,37 432.086,72 423.444,98 423.444,98

Variació 0,50% -15,14% -2,00% 0,00%
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Evolució del pressupost de despeses

Evolució del pressupost d’ingressos
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Per a l’exercici 2013 s’han pressupostat un seguit de projectes per exe-
cutar des del Consell Social. Tot seguit exposem l’evolució del pressupost 
per projectes vigents en els cinc darrers anys:

Pressupost 
2009

Pressupost 
2010

Pressupost 
2011

Pressupost 
2012

Pressupost 
2013

 2002-002-Premi Qualitat Docent  10.000,00  10.000,00  10.000,00  15.000,00  8.000,00  

 2002-003-Campus Terres Ebre (*)  50,00  10.000,00  10.000,00  19.455,65  17.500,00  

 2005-006-Càtedra Emprenedoria (*)  32.050,00  32.000,00  62.000,00  31.762,50  31.000,00  

 2003-012 Projecció exterior  25.000,00  25.000,00  20.000,00  15.800,00  15.800,00  

 2003-015 Ajuts estudiants (*)  56.500,81  51.621,97   62.287,42  51.000,00  35.036,48  

 2003-016 Servei de Biblioteca 
 i Documentació (*)  12.888,83  6.071,80  10.434,55  8.962,30  11.775,00  

 2005-020 Subvenció solidària  5.066,51  5.081,71  5.091,84  4.234,45  4.234,45  

 2005-025 Ajuts emprenedoria (*)  39.625,00  38.000,00  47.000,00  50.125,00  32.500,00  

 2006-030 Beques patrocinades (*)  40.000,00  45.000,00 156.250,00  192.500,00  151.250,00  

 2007-038 Premi de recerca 
 de secundària (*)  42.500,00  39.000,00  33.000,00  77.740,01  40.000,00  

 2007-041 Esportistes alt nivell (*)  15.695,98  16.000,00  14.637,58  16.000,00  8.000,00  

 2008-047 R2B Valorització 
 del coneixement (*)  40.000,00  46.900,00  36.980,00  20.000,00  20.000,00  

 2010-050 Premi Qualitat PAS (*)  8.000,00  8.000,00  11.000,00  6.000,00  

 2010-053 Captació d'estudiants - 
Olimpíada d'Economia  1.000,00  1.100,00  1.000,00  3.000,00  

 2010-054 Enquesta inserció laboral AQU  25.000,00  -    -    13.750,00  

 2011-064 Agregacions estratègiques (*) 135.974,81  160.000,00  160.000,00  

2013-065 Premi divulgació científica 
Treballs Fi de Grau  15.000,00  

2013-066 Nexes - Col·laboració amb 
secundària  10.000,00  

2013-067 Festa Major URV  2.001,00 

(*) El pressupost incorpora el romanent d’exercicis anteriors perquè aquest projecte ja s’havia iniciat.
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Agrupant aquests projectes en funció dels principals eixos d’actuació 
del Consell, obtenim la distribució del pressupost 2013 següent: 

Pressupost 
Inicial 2013

Modificacions 
(romanent)

Pressupost 
final 2013

Funcionament 211.722,49 € - € 211.722,49 € 21,06%
Accions del Pla Estratègic del Consell 
Social

- € 208.570,81 € 208.570,81 € 20,75%

Projecció exterior i rendició de comptes 47.722,49 € 15.562,96 € 63.285,45 € 6,30%
Acció social i captació estudiants 150.000,00 € 165.786,48 € 315.786,48 € 31,42%
Qualitat (docència, EEES, recerca, 
emprenedoria)

14.000,00 € 191.775,00 € 205.775,00 € 20,47%

423.444,98 € 581.695,25 € 1.005.140,23 € 100,00%

Pressupost 2013 (amb romanent)
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4.3 Liquidació del pressupost 2012 de la uRV

El Ple del Consell Social, en la reunió de 30 d’abril de 2013, va aprovar la 
memòria econòmica auditada de l’exercici 2012 de la Universitat. 

En la memòria econòmica distingim quatre parts:
• Memòria econòmica: organització de la Universitat i altres conside-

racions (activitat, estructura, etc.)
• Comptabilitat pressupostària, que inclou:

 — Una memòria amb les bases de presentació dels comptes anu-
als i els criteris comptables aplicats; comentaris a la liquidació 
del pressupost d’ingressos i de despeses, als pressupostos tan-
cats i als comptes extrapressupostaris; i consideracions sobre 
el saldo pressupostari de l’exercici i sobre el romanent de tre-
soreria.

 — Els comptes anuals pressupostaris: amb la liquidació del pres-
supost 2012 i el seu detall per concepte d’ingrés o de despesa, 
l’estat de compromisos de despesa adquirits a càrrec d’exerci-
cis futurs, l’estat de pressupostos tancats, l’estat de tresoreria, 
el compte general de l’endeutament, els comptes extrapressu-
postaris, l’estat de romanent de tresoreria i el resultat de l’exer-
cici.

• Comptabilitat patrimonial, que inclou:

 — Una memòria en la qual es presenten les explicacions neces-
sàries sobre els criteris comptables aplicats durant l’exercici i 
sobre les principals partides del balanç de situació i del compte 
de resultat economicopatrimonial.

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

• Annexos: ingressos, despeses, ràtios pressupostàries, comptabilitat 
patrimonial, immobilitzat.

Els comptes anuals de l’exercici 2012 han estat sotmesos a auditoria de 
comptes anuals, la qual es va encarregar a la societat d’auditoria Pricewater-
houseCoopers Auditores, SL. El 26 d’abril de 2013 els auditors van expressar 
la seva opinió en un informe que s’adjunta a la memòria econòmica. 
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Ingressos

Concepte Previsió 
inicial

Modificació 
+/–

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Estat 
d'execució

Taxes, venda 
de béns i serveis 
i altres ingressos

20.536.785,80 6.305.863,89 26.842.649,69 27.553.277,88 17.815.874,18 9.737.403,70 710.628,19 

Transferències 
corrents

71.429.236,56 3.166.579,88 74.595.816,44 70.860.624,25 63.159.762,14 7.700.862,11 -3.735.192,19 

Ingressos 
patrimonials

1.244.279,90 67.851,44 1.312.131,34 1.417.221,44 1.333.941,07 83.280,37 105.090,10 

Alienació 
d'inversions reals

0,00 546.195,51 546.195,51 551.280,26 0,00 551.280,26 5.084,75 

Transferències 
de capital

6.211.333,46 1.270.574,21 7.481.907,67 7.389.486,17 3.470.048,93 3.919.437,24 -92.421,50 

Actius financers 3.991.048,74 69.142.905,05 73.133.953,79 147.401,23 80.758,88 66.642,35 -72.986.552,56 

Passius financers 10.912,80 0,00 10.912,80 10.912,80 0,00 10.912,80 0,00 

TOTAL 
INGRESSOS

103.423.597,26 80.499.969,98 183.923.567,24 107.930.204,03 85.860.385,20 22.069.818,83 -75.993.363,21 

Despeses

Concepte Previsió 
inicial

Modificació 
+/-

Previsió 
definitiva

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Estat 
d'execució

Remuneracions 
de personal

71.150.309,29 4.182.196,61 4.182.196,61 75.332.505,90 65.883.956,67 879.262,98 -9.448.549,23 

Despeses corrents 
de béns i serveis

19.548.941,58 20.245.560,48 20.245.560,48 39.794.502,06 24.226.389,63 7.688.896,35 -15.568.112,43 

Despeses 
financeres

22.001,00 417.770,03 417.770,03 439.771,03 435.118,75 0,00 -4.652,28 

Transferències 
corrents

5.113.651,42 6.472.933,76 6.472.933,76 11.586.585,18 6.464.399,14 149.596,27 -5.122.186,04 

Inversions reals 7.332.090,56 42.557.058,03 42.557.058,03 49.889.148,59 18.279.294,77 3.175.733,98 -31.609.853,82 

Transferències 
de capital

7.500,00 15.982,57 15.982,57 23.482,57 13.494,63 2.599,74 -9.987,94 

Actius financers 200.001,00 14.762,00 14.762,00 214.763,00 133.848,00 0,00 -80.915,00 

Passius financers 49.102,41 6.593.706,50 6.593.706,50 6.642.808,91 2.720.509,90 0,00 -3.922.299,01 

TOTAL 
DESPESES

103.423.597,26 80.499.969,98 80.499.969,98 183.923.567,24 118.157.011,49 11.896.089,32 -65.766.555,75 

Dèficit / Superàvit 0,00 0,00 0,00 -10.226.807,46 -20.400.536,97 10.173.729,51 -10.226.807,46
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Conciliació del resultat pressupostari - resultat economicopatrimonial

Resultat economicopatrimonial -6.137.803,59

Amortitzacions i provisions 11.345.146,32

Periodificació i altres ajustos comptables 5.445.443,65

Inversió de l'exercici -12.918.750,03

Subvencions de capital -5.675.423,48

Variació neta actius i passius financers -2.696.043,87

Resultat de pressupostos tancats 410.613,54

Saldo pressupostari -10.226.807,46

Romanent incorporable a l'exercici 2011 73.117.626,01

Romanent incorporable a l'exercici 2012 62.130.624,29

 Resultat de l'exercici 760.194,26
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Balanç de situació

ACTIU Exercici 2012 Exercici 2011 PASSIU Exercici 2012 Exercici 2011

A) IMMOBILITZAT 137.386.220,94 135.192.630,16 a) FONS PROPIS 61.033.525,84 67.150.545,80

I. Inversions 
destinades a l’ús 
general

- - I. Patrimoni 23.195.956,90 23.175.173,27

II. Immobilitzacions 
immaterials

2.240.259,83 2.240.259,83 II. Reserves - -

III. Immobilitzacions 
materials

131.841.488,37 131.841.488,37
III. Resultats 
exercicis anteriors

43.975.372,53 50.275.080,60

IV. Inversions 
gestionades

3.075.310,74 3.075.310,74
IV. Resultats de 
l'exercici

-6.137.803,59 -6.299.708,07

V. Inversions 
financeres permanents

229.162,00 720.078,10

B) DESPESES A 

DISTRIBUIR EN 

DIVERSOS EXERCICIS

39.933,38 41.475,99

B) INGRESSOS 

A DISTRIBUIR EN 

DIVERSOS EXERCICIS

86.862.976,71 88.075.950,64

C) ACTIU CIRCULANT 78.783.353,50 87.370.465,72
C) PROVISIONS PER A 

RISCOS I DESPESES
3.061.120,17 2.864.055,69

I. Existències - -

II. Deutors 46.228.063,62 39.073.129,53
D) CREDITORS A 

LLARG TERMINI
18.671.834,79 20.902.805,63

III. Inversions 
financeres temporals

450.000,00 2.000.000,00

I. Emissions 
d’obligacions i altres 
valors negociables

- -

IV. Tresoreria 31.786.906,93 46.054.478,60
II. Altres deutes 
a llarg termini

18.671.834,79 20.902.805,63

V. Ajustaments per 
periodificació

318.382,95 242.857,59

III.Desemborsaments 
pendents sobre 
accions no exigits

- -

E) CREDITORS A 

CURT TERMINI
46.580.050,31 43.611.214,11

I. Emissions 
d’obligacions i altres 
valors negociables

- -

II. Deutes amb 
entitats de crèdit

- -

III. Creditors 21.255.865,44 19.740.018,18

IV. Ajustaments 
per periodificació

25.324.184,87 23.871.195,93

C) PROVISIONES PER 

A RISCOS I DESPESES 

CURT TERMINI

- -

TOTAL GENERAL 

ACTIU (A+B+C)
216.209.507,82 222.604.571,87

TOTAL GENERAL 

PASSIU (A+B+C+D+E)
216.209.507,82 222.604.571,87
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Compte del resultat economicopatrimonial

DEURE Exercici 2012 Exercici 2011 HAVER Exercici 2012 Exercici 2011

A) DESPESES 113.602.048,29 118.014.279,18 B) INGRESSOS 107.464.244,70 111.714.571,11

1. Reducció 
d’existències de 
productes acabats 
i en curs de 
fabricació

- -
1. Vendes i 
prestacions 
de serveis

1.720.884,17 2.146.617,71

2. Aprovisionaments - -

2. Augments 
d’existències de 
productes acabats 
i en curs de 
fabricació

- -

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

106.409.616,78 108.818.426,13
3. Ingressos de 
gestió ordinària

18.964.779,74 16.459.876,14

4. Transferències i 
subvencions

6.848.903,09 8.321.963,89
4. Altres ingressos 
en gestió ordinària

2.560.402,32 3.370.328,59

5. Pèrdues 
i despeses 
extraordinàries

343.528,42 873.889,16
5. Transferències 
i subvencions

77.302.693,15 82.968.180,67

6. Beneficis 
i ingressos 
extraordinaris

6.915.485,32 6.769.568,00

ESTALVI DESESTALVI -6.137.803,59 -6.299.708,07
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Quadre de finançament

FONS APLICATS Exercici 2012 Exercici 2011 FONS OBTINGUTS Exercici 2012 Exercici 2011

1. Recursos aplicats en 
operacions de gestió

 102.551.831,14   106.807.764,52  
1. Recursos procedents 
d'operacions de gestió

 94.288.511,97   97.183.530,88  

2. Pagaments pendents 
d’aplicació

- -
2. Aportacions a fons 
patrimonial

- -

3. Despeses de 
formalització de deutes

- -
3. Subvencions de 
capital

 11.563.717,04   21.864.988,29  

4. Adquisicions i altres 
altes d'immobilitzat

 13.713.862,81   20.334.124,55  
4. Cobraments 
pendents d’aplicació

- -

5. Disminucions 
directes de patrimoni

-  237.798,00  
5. Increments directes 
de patrimoni

 20.783,63   24.011,99  

6. Cancel·lació o 
traspàs a curt de deutes 
a llarg termini

 2.943.080,51   1.450.198,73  
6. Deutes a llarg 
termini

 711.096,11   4.946.990,37  

7. Provisions per a 
riscos i despeses

- -
7. Alienacions i altres 
baixes d'immobilitzat

 618.717,29   237.798,00  

8. Cancel·lació 
anticipada o traspàs 
a curt termini 
d'immobilitzacions 
financeres

 450.000,00  -

TOTAL 
D'APLICACIONS

119.208.774,46 128.829.885,80 TOTAL D'ORÍGENS 107.652.826,04 124.257.319,53

EXCÉS D'ORÍGENS 
SOBRE APLICACIONS 
(Augment del capital 
circulant)

0,00 0,00

EXCÉS 
D’APLICACIONS 
SOBRE ORÍGENS 
(Disminució del capital 
circulant)

11.555.948,42 4.572.566,27

Variació del capital circulant

Exercici 2012 Exercici 2011

Augments Disminucions Augments Disminucions

1. Existències - - - -

2. Deutors  7.984.876,40   835.867,26   8.609.981,76  -

3. Creditors -  1.592.888,16   2.025.518,05  -

4. Inversions financeres temporals -  1.550.000,00   2.000.000,00  -

5. Emprèstits i altres deutes C/T  65.364,51  - -  716.746,18  

6. Altres comptes no bancaris  17.601,34  -  15.736,32  -

7. Tresoreria -  14.267.571,67  -  23.626.812,19  

8. Ajustaments per periodificació -  1.377.463,58   7.119.755,97  -

TOTAL 8.067.842,25 19.623.790,67 19.770.992,10 24.343.558,37
TOTAL VARIACIÓ CAPITAL 

CIRCULANT
11.555.948,42 4.572.566,27
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Valoració de l’inventari patrimonial

Denominació Valor a 31/12/11 Valor a 31/12/12
Amortització 
acumulada 
a 31/12/12

Valor net 
comptable 
a 31/12/12

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 5.249.482,32 5.637.060,65 3.396.800,82 2.240.259,83 

Propietat industrial 19.347,01 19.347,01 19.071,81 275,20 

Aplicacions informàtiques 3.511.496,85 3.813.734,80 3.306.207,23 507.527,57 

Aplicacions informàtiques en curs 254.270,78 319.341,09 0,00 319.341,09 

Drets sobre béns en règim 
d'arrendament financer

1.464.367,68 1.484.637,75 71.521,78 1.413.115,97 

IMMOBILITZAT MATERIAL 237.537.070,84 247.858.757,72 116.017.269,35 131.841.488,37 

Terrenys i béns naturals 18.986.815,56 19.034.840,63 0,00 19.034.840,63 

Construccions 82.989.697,41 96.693.999,61 19.853.965,67 76.840.033,94 

Construccions en curs 15.695.850,81 4.405.343,61 0,00 4.405.343,61 

Instal·lacions tècniques 28.524.934,82 36.014.597,80 23.001.503,49 13.013.094,31 

Instal·lacions tècniques en curs 6.427.620,83 140.857,46 0,00 140.857,46 

Maquinària 12.905.966,32 13.116.616,22 10.380.937,38 2.735.678,84 

Maquinària en curs 328.607,34 369.630,35 0,00 369.630,35 

Utillatge 690.410,88 819.723,03 635.054,79 184.668,24 

Mobiliari 15.057.040,70 15.064.112,80 10.523.391,35 4.540.721,45 

Equips processament d'informació 14.221.316,08 13.837.880,86 11.715.268,37 2.122.612,49 

Elements de transport 43.014,17 43.014,17 24.550,94 18.463,23 

Fons bibliogràfics 16.828.681,98 17.496.348,03 17.496.348,02 0,01 

Infraestructura científica 24.361.093,48 30.344.947,39 21.932.592,57 8.412.354,82 

Altre immobilitzat material 476.020,46 476.845,76 453.656,77 23.188,99 

IMMOBILITZAT FINANCER 720.078,10 229.162,00 0,00 229.162,00 

Inversions financeres permanents 
en capital d’empreses privades

97.840,00 229.162,00 0,00 229.162,00 

Aportacuins al fons patrimonial 
en OO.AA.

172.238,10 0,00 0,00 0,00 

Crèdits a llarg termini préstecs 
S. Públic

450.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALS 243.506.631,26 253.724.980,37 119.414.070,17 134.310.910,20 
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4.4 Pressupost 2013 de la uRV 1

El Ple del Consell Social, en la reunió de 20 de desembre de 2012, va aprovar 
el Pressupost 2013 de la URV i la documentació que com cada any s’hi anne-
xa, que comprèn:

• Una memòria explicativa del pressupost 2013
• 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 sobre personal
• Annex sobre el pressupost de centres i departaments 
• Annex sobre el pressupost dels màsters oficials
• Annex sobre el pressupost contracte programa amb centres i de-

partaments
• Pressupost total de centres i departaments (activitat docent)
• Annex sobre el pressupost biblioteca
• Annex sobre la distribució d’ajuts als sindicats
• Tarifes dels serveis

1 Dades extretes del pressupost 2012 i 2013 de la Universitat, aprovats pel Consell Social.
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Pressupost d’ingressos

Pressupost d'ingressos 2012 % 2013 % Variació 

Capítol III 

Taxes, venda de béns i serveis i altres 
ingressos 

20.536.785,80 19,86% 25.208.918,62 23,82% 22,75%

Preus públics 18.889.622,80 18,26% 23.547.109,95 22,25% 24,66%

Prestació de serveis 687.575,81 0,66% 1.361.808,67 1,29% 98,06%

Altres ingressos 959.587,19 0,93% 300.000,00 0,28% -68,74%

Capítol IV 

Transferències corrents 71.429.236,56 69,06% 72.609.258,98 68,60% 1,65%

Transferències corrents del sector 
públic estatal

1.848.624,78 1,79% 1.541.958,31 1,46% -16,59%

Transferències corrents d'organismes 
autònoms i administratius 

395.189,59 0,38% 388.393,51 0,37% -1,72%

Transferències de la Generalitat de Catalunya 68.013.999,32 65,76% 69.388.803,60 65,56% 2,02%

Transferències corrents d'altres ens públiques 241.850,00 0,23% 215.800,00 0,20% -10,77%

Transferències corrents d'empreses privades 532.594,04 0,51% 578.923,54 0,55% 8,70%

Transferències corrents de famílies i entitats 
sense finalitat de lucre

187.934,03 0,18% 291.513,42 0,28% 55,11%

Transferències corrents de l'exterior 209.044,80 0,20% 203.866,60 0,19% -2,48%

Capítol V 

Ingressos patrimonials 1.244.279,90 1,20% 1.204.461,86 1,14% -3,20%

Interessos de dipòsit 1.130.000,00 1,09% 1.098.000,00 1,04% -2,83%

Interessos patrimonials no financers 79.160,34 0,08% 76.131,94 0,07% -3,83%

Concessions administratives 35.119,56 0,03% 30.329,92 0,03% -13,64%

Capítol VII 

Transferències de capital 6.211.333,46 6,01% 6.616.641,39 6,25% 6,53%

Transferències de capital del sector públic 
estatal

2.895.791,68 2,80% 3.247.210,83 3,07% 12,14%

Transferències de capital d’organismes 
autònoms

77.000,00 0,07% 0,00 0,00% -100,00%

Transferències de capital de la Generalitat 
de Catalunya

2.296.478,00 2,22% 1.982.242,08 1,87% -13,68%

Transferències de capital d'empreses privades 61.938,59 0,06% 63.425,12 0,06% 2,40%

Transferències de capital de l’exterior 880.125,19 0,85% 1.323.763,36 1,25% 50,41%

Capítol VIII 

Actius financers 3.991.048,74 3,86% 200.000,00 0,19% -94,99%

Reintegrament de préstecs i bestretes fora 
del sector públic

200.000,00 0,19% 200.000,00 0,19% 0,00%

Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 3.791.048,74 3,67% 0,00 0,00% -100,00%

Capítol IX

Passius financers 10.912,80 0,01% 0,00 0,00 -100,00%

Préstecs rebuts en moneda nacional 10.912,80 0,01% 0,00 0,00 -100,00%

TOTAL 103.423.597,26 100,00% 105.839.280,85 100,00% 2,34%
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Evolució del pressupost d’ingressos

Pressupost de despeses

Pressupost de despeses 2012 % 2013 % Variació

Capítol I 

Remuneracions de personal 71.150.309,29 68,80% 72.125.980,75 68,15% 1,37%
Alts càrrecs 1.011.152,53 0,98% 909.472,63 0,86% -10,06%

Personal eventual 1.042.871,75 1,01% 1.114.440,90 1,05% 6,86%

Personal funcionari 31.274.292,43 30,24% 31.329.977,31 29,60% 0,18%

Personal laboral 20.943.193,76 20,25% 21.537.013,94 20,35% 2,84%

Altre personal contractat 64.088,46 0,06% 65.017,62 0,06% 1,45%

Incentius al rendiment i activitats 
extraordinàries 

4.067.951,80 3,93% 4.455.721,90 4,21% 9,53%

Assegurances i cotitzacions socials 9.666.131,07 9,35% 9.832.420,86 9,29% 1,72%

Altres accions 763.741,02 0,74% 1.315.029,12 1,24% 72,18%

Investigador actiu 1.028.000,00 0,99% 678.000,00 0,64% -34,05%

Programa de foment a la recerca 1.288.886,47 1,25% 888.886,47 0,84% -31,03%
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Pressupost de despeses 2012 % 2013 % Variació

Capítol II 

Despeses corrents de béns i serveis 19.548.941,58 18,90% 20.881.226,08 19,73% 6,82%
Arrendaments i cànons 2.274.025,14 2,20% 3.261.702,67 3,08% 43,43%

Conservació i reparació 3.690.560,70 3,57% 4.029.128,66 3,81% 9,17%

Material, subministrament i altres 11.151.642,38 10,78% 11.345.464,76 10,72% 1,74%

Indemnització per raó de serveis 948.633,37 0,92% 773.867,20 0,73% -18,42%

Despeses de publicació i distribució 197.186,58 0,19% 196.116,58 0,19% -0,54%

Despeses centres i departaments 1.227.419,06 1,19% 1.216.241,73 1,15% -0,91%

Programes oficials de postgrau 59.474,35 0,06% 58.704,48 0,06% -1,29%

Capítol 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%

Capítol IV 

Transferències corrents 5.113.651,42 4,94% 5.279.668,76 4,99% 3,25%

Capítol VI 

Inversions reals 7.332.090,56 7,09% 7.272.994,45 6,87% -0,81%

Noves inversions en infraestructura i 
béns destinats a l'ús general 

1,00 0,00% 1,00 0,00% 0,00%

Noves inversions per al funcionament 
operatiu dels serveis 

1.374.023,02 1,33% 948.731,62 0,90% -30,95%

Inversions immobilitzat immaterial 3.710.361,77 3,59% 4.402.805,40 4,16% 18,66%

Despeses centres i departaments 306.854,77 0,30% 304.060,43 0,29% -0,91%

Pla plurianual d'inversions 1.940.850,00 1,88% 1.617.396,00 1,53% -16,67%

Capítol VII 

Transferències de capital 7.500,00 0,01% 7.500,00 0,01% 0,00%

Capítol VIII 

Actius financers 200.001,00 0,19% 200.001,00 0,19% 0,00%
Concessió de préstecs i bestretes fora 
del sector públic 

200.000,00 0,19% 200.000,00 0,19% 0,00%

Adquisició de participacions en 
societats amb caràcter temporal 

1,00 0,00% 1,00 0,00% 0,00%

Capítol Ix 

Passius financers 49.102,41 0,05% 49.908,81 0,05% 1,64%
TOTAL 103.423.597,26 100,00% 105.839.280,85 100,00% 2,34%
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Evolució del pressupost de despeses

Pressupost per programes

Pressupost per programes 2012 % 2013  % Variació

1 Docència 3.760.989,50 3,64% 3.572.614,84 3,38% -5,01%

2
Investigació i 
transferència 

13.774.332,01 13,32% 14.379.188,58 13,59% 4,39%

3
Estudiants i comunitat 
universitària 

3.178.822,61 3,07% 2.974.101,59 2,81% -6,44%

4 Infraestructura i CRAI 4.117.682,38 3,98% 3.811.256,34 3,60% -7,44%

5 Universitat i societat 1.949.604,30 1,89% 1.657.109,59 1,57% -15,00%

6
Personal. Formació 
i avaluació 

64.520.664,49 62,38% 66.408.039,67 62,74% 2,93%

7 Despeses generals 12.121.501,97 11,72% 13.036.970,24 12,32% 7,55%

TOTAL 103.423.597,26 100% 105.839.280,85 100% 2,34%
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5. Annex

Discurs del Sr. Anton Valero Solanellas, president del Consell Social de la 
URV, en l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2013-14 (Tarragona, 13 de 
setembre de 2013)

Secretari d’Universitats i Recerca,
Magnífic Rector, 
Il·lustríssims alcaldes,
Autoritats,
Membres de la comunitat universitària,
Senyores i senyors,

En primer lloc, voldria felicitar el meu predecessor, el senyor Àngel Cuni-
llera, per la Medalla que la Universitat Rovira i Virgili li acaba d’atorgar. És 
una distinció ben merescuda, que reconeix l’esforç i la dedicació que com a 
president del Consell Social el senyor Cunillera ha fet a favor de la nostra 
universitat.

El Consell Social de la URV és el vincle entre la Universitat i la societat. 
D’una banda, ha de portar a la institució les necessitats i les inquietuds de la 
societat. De l’altra, ha de projectar en la societat el potencial de les activitats 
que es duen a terme a la Universitat.

Per fer-ho, busca i identifica oportunitats de suport a la Universitat i 
reforça la relació entre la Universitat, les institucions i les empreses. Alhora, 
col·labora en les accions i plans de la Universitat proposats per l’equip de 
govern i posa a la seva disposició els recursos i la influència per potenciar la 
URV, més enllà de la pròpia missió i visió.

En definitiva, el Consell Social vol contribuir a aconseguir l’èxit de la 
URV. Justament aquesta és la visió que projecta el seu pla estratègic, la refor-
ma del qual es va aprovar al passat mes de maig per al període 2013-2016. 

M’agradaria compartir breument amb tots vostès les directrius bàsi-
ques d’aquest document.

Hem definit tres eixos estratègics i catorze plans d’acció.
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El primer eix busca dinamitzar encara més el funcionament del Consell 
Social, per la qual cosa elabora accions (dissenyant processos de comunica-
ció àgil Consell–Universitat o creant nous mecanismes de contacte amb la 
societat) i posa a disposició de la Universitat els recursos del Consell i la seva 
influència.

El segon eix vol potenciar l’actuació i efectivitat de la Universitat 
d’acord amb la seva missió i visió, tant internament com externament, i pro-
moure encara més el pol de coneixement Catalunya Sud vinculat al CEICS i 
la internacionalització de la nostra universitat.

I amb el tercer eix el Consell Social vol promoure la implicació del ter-
ritori en la Universitat. En concret, les accions s’orientaran cap a la millora 
dels resultats de l’ensenyament primari i secundari, la realització d’activitats 
educatives que tinguin una funció social, la participació en programes de 
captació d’estudiants, la promoció d’associacions d’antics alumnes o l’ela-
boració d’un programa institucional d’empreses i institucions amigues de 
la URV.

Hem d’aprofitar el bon moment que passa la URV —només cal llegir el 
darrer informe de visibilitat científica, que és molt favorable—, gràcies sens 
dubte a la feina duta a terme pel PDI, amb el suport del PAS i dels alumnes, i 
la gestió dels diferents equips rectorals que han liderat la Universitat des que 
es va crear, molt especialment el del rector Grau. Aquest equip està al final 
de la recta del seu mandat i cal agrair-li la feina feta en aquests temps difícils 
en què li ha tocat dirigir la URV.

El curs 2013-14, que avui inaugurem, serà transcendent, ja que a la URV 
es convocaran les eleccions a rector.

La situació econòmica, social i política del nostre país és complexa. A 
la crisi econòmica més greu dels darrers decennis, s’hi sumen unes xifres 
d’atur molt preocupants i unes derives centralistes del Govern de l’Estat que 
fan que a Catalunya ens ho estiguem replantejant tot o gairebé tot. 

Una conseqüència de tota aquesta situació és un afebliment de la si-
tuació financera de la Universitat i un qüestionament de l’status quo molt 
profund.

Dins d’aquesta situació es troba immersa la nostra universitat, que aca-
ba de superar els vint anys d’ existència. Aquest curs en farà vint-i-dos. Vint 
o vint-i-dos anys per a una universitat no són res; podem dir que, en temes 
d’edat universitària, està en la seva infantesa. Això fa que les eleccions a 
rector d’aquest curs siguin molt transcendentals. Els primers passos de les 



79

Memòria del Consell Social de la URV 2013

persones o de les institucions marquen de manera important la direcció del 
seu desenvolupament.

Els nivells d’excel·lència aconseguits per la URV són dignes de remarcar. 
La Universitat ja és un dels motors de l’economia de les nostres comarques i 
té el potencial de multiplicar aquest efecte de manera substancial.

Competir globalment per millorar localment és la força motriu que ens 
ha de guiar. Ha d’esdevenir la base conceptual del reconeixement de la URV 
com a centre d’excel·lència internacional, que entenc que el nou equip recto-
ral ha de seguir tenint com a objectiu.

Bé, ja per acabar vull fer palès el meu reconeixement als guanyadors 
dels Premis Consell Social de la URV a la qualitat i millora contínua de la 
gestió administrativa i tècnica del personal d’administració i serveis.

També vull donar l’enhorabona a la guanyadora del premi Consell So-
cial de la URV a la qualitat docent, en la modalitat individual, amb el tre-
ball “Integrant l’ètica i la responsabilitat social en la formació dels futurs 
directius”, de Dolors Setó Pàmies, professora de la Facultat d’Economia i 
Empresa. I en la modalitat col·lectiva, amb el treball “L’ús del WhatsApp 
per augmentar la motivació en la lectura de textos en anglès”, del grup for-
mat per Mar Gutiérrez-Colón Plana (coordinadora), professora de la Facultat 
de Lletres, i Ana Gimeno (UPV), Joseph Hopkins (UOC), Christine Appel 
(UOC), Isabel Gibert (URV) i Idoia Triana (URV). 

Un reconeixement especial a la Dra. Maria Rosa Fenoll, de la Facultat 
de Medicina i Ciències de la Salut, guanyadora a títol individual de la dis-
tinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya 2013 amb el treball 
“Imatge científica i comunicació audiovisual en Medicina”. Moltes felicitats 
a tots.

A més, vull donar les gràcies també a tots el altres membres de la co-
munitat universitària: la seva entrega i professionalitat fan possible aquests 
resultats, dels quals ens sentim orgullosos. 

Finalment, vull agrair al professor Dr. Paul Preston la seva magnífica 
lliçó inaugural, producte de la seva llarga experiència i coneixements sobre 
la Guerra Civil, el franquisme, la transició i la monarquia. 

Gràcies a tots vostès per la seva presència en aquest acte. Els desitjo un 
molt bon curs acadèmic 2013-2014.

Moltes gràcies.





Universitat Rovira i Virgili

Universitat rovira i virgili

Consell Social


