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1. Presentació del president

Una de les primeres activitats que he hagut de fer després d’assumir la res-
ponsabilitat de presidir el Consell Social de la URV, a primers d’any, ha estat 
escriure la presentació de la Memòria econòmica i d’activitats del Consell 
Social de l’any 2014.

Ho faig encantat, per diferents raons. En primer lloc, perquè encara que 
és una etapa del Consell que jo no he presidit, em sembla que puc assegurar 
que tinc un coneixement prou exhaustiu de tot allò que s’hi ha fet. Des que 
em van comunicar la meva nova responsabilitat, he estat —de fet, encara hi 
estic— immers en el càrrec, per conèixer-ne a fons el funcionament, la legis-
lació, les activitats, les possibilitats i, sobretot, les persones que en formen 
part.

I en segon lloc, perquè com a tothom, m’agrada poder parlar bé de les 
coses, i el que he trobat és un Consell Social digne d’elogi, que té molt clara 
la seva missió d’ajudar la URV a portar a terme els seus objectius, missió que 
va quedar reflectida en el pla estratègic que tan encertadament va actualitzar 
l’amic Anton Valero, l’any anterior, a qui vull agrair la important tasca feta.

Per descomptat, això no vol dir que ens puguem relaxar perquè “ja va 
bé així”. Al contrari, hem d’anar amb els temps i els canvis que comporta. 
Aquest, de temps, ens posa molts entrebancs; per això no podem anar de 
pressa. Però no podem parar: hem de ser cautes, però també necessitem ser 
entusiastes per no defallir. I, sobretot, hem de tenir molt clar cap a on vo-
lem anar, perquè “no hi ha bon vent per al vaixell que no sap el port on ha 
d’anar”.

Deixo que sigui el contingut de la memòria qui us parli de les activitats 
del Consell Social, i dels números del Consell i de la Universitat Rovira i 
Virgili de l’any 2014.

Us asseguro que el Consell Social, amb el rector, l’equip de govern i tota 
la comunitat universitària, seguirà treballant per fer de la nostra una univer-
sitat capdavantera i de referència.

Joan Pedrerol GalleGo

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, el 
febrer de 2003, comença un període de transició després del qual cal tornar a 
constituir un nou Consell Social i adaptar-ne la composició i 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. 

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-



10 11

Memòria del Consell Social de la URV 2014

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 3.963 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>

• 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-con-
sell%20social.pdf>

• Reglament d’organització i funcionament del Consell Social (text íntegre): 
<http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/reg.html>
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2.3 Composició del Ple (31 de desembre de 2014)

En representació dels interessos socials:
Anton Valero Solanellas. Govern de la Generalitat de Catalunya 
(president)
Robert Vendrell Aubach. Govern de la Generalitat de Catalunya
Carles Ferrer Rovira. Govern de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Via Rovira. Parlament de Catalunya
Jacint Andreu Marquès. Parlament de Catalunya
Josep Poblet Tous. Ens territorials 
Joan Enric Carreres i Blanch. Antics alumnes (vicepresident)
Jordi Salvador i Duch. Organitzacions sindicals 
Ignasi Puig i Donet. Organitzacions empresarials

En representació del Consell de Govern:
Consellers nats

Josep Anton Ferré Vidal. Rector
Manuel Molina Clavero. Gerent
Màrio Ruiz Sanz. Secretari general

Consellers designats

Josep Pallarès Sanz. Personal docent i investigador
Joel Fernández García. Personal d’Administració i Serveis
Miguel Corazón de Jesús Domènech. Estudiant

seCretari exeCutiu: 
Jordi Gavaldà i Casado

Modificacions al llarg de l’any

El 27 de març el Ple del Parlament va nomenar el Sr. Jacint Andreu Marquès, 
en substitució del Sr. Albert Pallarès Roig.

L’1 d’abril el Govern de la Generalitat, a proposta del conseller d’Econo-
mia i Coneixement, va acordar nomenar els senyors Robert Vendrell Aubach 
i Carles Ferrer Rovira, en substitució dels senyors Àngel Cunillera Zárate i 
Jordi Bergadà Masquef.

El 3 de juny el Dr. Josep Anton Ferré Vidal és elegit rector, en substitució 
del Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, amb la qual cosa passa a ser membre del 
Consell Social.
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El 3 de juny el Dr. Màrio Ruiz Sanz pren possessió del càrrec de secreta-
ri general de la URV, en substitució del Sr. Antoni Gonzàlez Senmartí, càrrec 
que implica ser membre nat del Consell Social.

El 16 de juliol el Consell de Govern de la URV acorda nomenar el Dr. 
Josep Pallarès Sanz, en substitució del Dr. Josep Manel Ricart Pla.

El 22 de desembre el Consell de Govern de la URV acorda nomenar 
el Sr. Miguel Corazón de Jesús Domènech, en substitució de la Sra. Noèlia 
Valdivieso Recha, i nomenar el Sr. Joel Fernández García, en substitució de 
la Sra. Joana Ramos Blesa.

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 vicepresidència

El Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social estableix 
que el president pot nomenar, d’entre els membres que representen la socie-
tat catalana, un vicepresident o una vicepresidenta en qui pot delegar funci-
ons representatives, i que el substitueix en cas de vacant, absència o malaltia.

El 4 de novembre de 2014, el president nomena el Sr. Joan Enric Carre-
res Blanch vicepresident del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

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 
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el secretari executiu no sigui membre del Consell Social assisteix, amb veu i 
sense vot, a les sessions del Ple i de les comissions. 

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.

Inauguració del curs acadèmic a la URV 2014-15.

De les comissions

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

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

2.5 Participació i representació del Consell Social
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Membres i personal del Consell Social

Jacint Andreu x x x (1)

Joan Enric Carreres x x x x (1) x CTE
ETSE x x

Miguel Corazón de Jesús x x x

Joel Fernández x x x

Josep Anton Ferré x x x x

Carles Ferrer x x x (1)

Manuel Molina x x x

Josep Pallarès x x x

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

Josep Poblet x x x (1) x

Ignasi Puig x x x (1)

Mario Ruiz x x x x

Jordi Salvador x x x (1)

Robert Vendrell x x x (1)

Joaquim Via x x x (1) x x

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

(1) Amb veu i sense vot
CTE: Campus terres de l’Ebre
FLL: Facultat de Lletres
ETSE: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
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3. Memòria d’activitats

3.1 Relació de sessions 

Del Ple

El Ple s’ha reunit 5 vegades: el 31 de març, el 28 d’abril, el 25 de juliol, el 4 de 
novembre i el 23 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 31 de març, el 28 d’abril, el 
25 de juliol, el 4 de novembre i el 23 de desembre.

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

La Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari —composta pel 
president del Consell Social, que la presideix, el secretari general, el Sr. Joan 
Enric Carreres i el Dr. Jordi Gavaldà— s’ha reunit dues vegades: el 28 d’oc-
tubre i el 17 de desembre.

Acte d’homenatge a l’exrector F. Xavier Grau.
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3.2 Acords principals

Consell Social 

• Aprovar la liquidació del Pressupost 2013 del Consell Social pre-
sentat.

• Aprovar la Memòria d’activitats i econòmica del Consell Social 
2013.

• Aprovar el Pressupost del Consell Social per a l’exercici 2015.

Edificis i espai

• Acceptar el dret de superfície sobre la part de la finca ubicada al 
carrer del President Lluís Companys núm. 5 de Tarragona, per un 
període de 75 anys, per a la construcció i explotació d’una residèn-
cia universitària i instal·lació esportiva, en els termes proposats pel 
Consell de Govern de 22 de desembre de 2014. I autoritzar el rector 
a realitzar els tràmit pertinents.

• Aprovar la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 
2014 de:

 — 1r. Segregar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 situ-
ada al carrer de Marcel∙lí Domingo núm. 8 (Sant Pere i Sant 
Pau) de Tarragona, amb referència cadastral: 2753418CF5525S, 
propietat de la URV, i desafectar la susdita porció de 3.012 m2.

 — 2n. Permutar la porció de 3.012 dm2 de la finca núm. 92.683 de 
la URV per la porció de 3.280,22 m2 de la finca núm. 135, amb 
referència cadastral: 2753415CF5525S, propietat de l’Ajunta-
ment de Tarragona, amb el benentès que, de l’esmentada finca 
núm. 135, amb referència cadastral: 2753415CF5525S, la URV 
n’haurà de cedir al seu dia a l’Ajuntament de Tarragona la part 
corresponent al viari perimetral municipal de domini públic.

 — 3r. Segregar la porció de 252 m2 de la finca núm. 20.443 situada 
al carrer de Marcel·lí Domingo (Sant Pere i Sant Pau) de Tarra-
gona, amb referència cadastral: 2753414CF5525S, propietat de 
la URV; desafectar la susdita porció; cedir-la a l’Ajuntament 
de Tarragona com a complement de la permuta aprovada pel 
Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, en la ses-
sió de 27 d’octubre de 2011, formalitzada davant notari el 21 
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de maig de 2012, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits 
pertinents.

• Aprovar retornar a l’Ajuntament de Tarragona la propietat de l’an-
tic convent de les clarisses, i autoritzar el rector a adoptar els acords 
pertinents, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern de 6 de març de 2014. 

• Aprovar la desafectació d’una part del sector nord del Campus 
Bellisens, de 3.234,85 m2 i la seva cessió a l’Ajuntament de Reus, 
d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 16 
de juliol de 2014, condicionada al fet que l’acord de desafectació 
sigui oportunament ratificat pel Govern de la Generalitat de Cata-
lunya; i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació OB 08/14: obres de reforma, 
mitjançant lots, de les instal·lacions als edificis de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut i del Centre de Transferència de 
Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, i autoritzar el rector a 
adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 10/14: serveis 
de telecomunicacions de la xarxa corporativa de la URV, i autorit-
zar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 13/14: servei de 
manteniment d›instal·lacions generals dels edificis de la URV, i au-
toritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

Economia

• Aprovar el projecte de pressupost 2015 de la URV i de la docu-
mentació 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 2013 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 
de 28 d’abril de 2014. 

• Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2013 de la Fun-
dació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la 
Fundació URV el 12 de maig de 2014 i la Gerència de la URV.
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• Autoritzar al rector per iniciar les gestions per la tramitació d’expe-
dients d’endeutament a curt termini per cobrir necessitats de treso-
reria de l’any 2014-15.

Fòrum de l’Ocupació Universitària de la URV.

• Aprovar la proposta presentada per la Gerència de la URV sobre 
les condicions del contracte, la remuneració del càrrec i l’assignació 
econòmica per al funcionament de la Sindicatura de Greuges.

• Aprovar ratificar Manuel Molina Clavero com a gerent de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, i les condicions del contracte.

• Establir, per a l’exercici 2015, en 300.000 euros (IVA exclòs) 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’Es-
tatut de la URV. No obstant això, cal l’acord de la Comissió Econò-
mica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir 
i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin re-
lacionades 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 03/14: contrac-
tar una pòlissa de responsabilitat civil general i patrimonial per a la 
URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació OB 08/14: obres de reforma, 
mitjançant lots, de les instal·lacions als edificis de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut i del Centre de Transferència de 
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Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, i autoritzar el rector a 
adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació SU 11/14: subministrament 
d’energia elèctrica del Grup de Compra CSUC-2014, i autoritzar el 
rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar els preus de prestació de serveis i entrega de béns 2013, 
d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell So-
cial.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 10/14: serveis 
de telecomunicacions de la xarxa corporativa de la URV, i autorit-
zar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 11/13: contrac-
te administratiu especial del servei de màquines expenedores de 
begudes i productes d’alimentació en règim d’autoservei (vending) 
pels diferents centres i serveis de la URV, i autoritzar el rector a 
adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 13/14: servei de 
manteniment d’instal·lacions generals dels edificis de la URV, i au-
toritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014:

 — Aplicar a tots els màsters que no habiliten per a l’exercici d’ac-
tivitats professionals regulades, una bonificació del 30% en el 
preu del crèdit, que suposa l’aplicació d’un preu de 46,11 € per 
crèdit.

 — Aplicar al Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Qua-
ternari i Evolució Humana una bonificació del 74,5% en el preu 
del crèdit, per tal d’igualar el preu establert pel Consorci, que 
suposa l’aplicació d’un preu de 16,8 € per crèdit.

En els dos casos, el requisit és que les assignatures siguin ma-
triculades per primera vegada.

• Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació pro-
posada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2014.

• Aprovar la proposta de modificació del contracte d’arrendament 
dels edificis del Campus Terres de l’Ebre, en els termes aprovats pel 
Consell de Govern de 22 de desembre de 2014. 

• Aprovar la proposta de modificació del contracte d’arrendament 
dels edificis de la Facultat de Lletres i la Facultat d’Infermeria del 
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Campus Catalunya, en els termes aprovats pel Consell de Govern 
de 22 de desembre de 2014. 

• Aprovar de la proposta de preu del crèdit de lliure mobilitat —Fre-
emover— per al curs acadèmic 2014-15, d’acord amb la proposta 
presentada per la Gerència de la URV.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal del servei d’im-
pressió, inclosos copiatge i digitalització, i de l’explotació i gestió 
de centres de reprografia gestionat pel CSUC, i autoritzar el rector 
a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 14/14: servei 
d’assegurances d’accidents i malaltia per als estudiants, PDI i PAS 
de la URV amb mobilitat internacional, i autoritzar el rector a adop-
tar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 17/14: servei 
d’assegurances d’accidents i malaltia per als estudiants, PDI i PAS 
de la URV amb mobilitat internacional, i autoritzar el rector a adop-
tar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 20/14: servei de 
prevenció aliè a la URV, en les especialitats de vigilància de la salut 
i seguretat, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 21/14: servei 
de manteniment preventiu i assessoria tècnica de les instal·lacions 
de gasos tècnics i sistemes de seguretat associats a aquestes instal-
lacions, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 22/14: contracte 
administratiu especial per a l’explotació del servei de bar restau-
rant al Campus de la URV a Vila-Seca, i autoritzar el rector a adop-
tar els acords pertinents.

• Aprovar l’expedient de contractació OB 24/14: obres d’adequació 
d’edificis per al control d’inici d’activitat i d’adequació de cobertes 
i façanes per prevenció de riscos de caigudes a diferents nivells, 
mitjançant lots; i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació pro-
posada pel Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014.

• Aprovar establir, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol 
de 2014, els supòsits en què els i les estudiants estaran exempts 
d’abonar el percentatge del 15% previst a l’article 6.1 del Decret 
92/2014 que regula els preus dels serveis acadèmics:
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 — Quan canviïn de grau dins d’un programa formatiu.

 — En el cas de graus que comparteixin completament el primer 
curs.

 — En els itineraris de doble titulació.
• Aprovar la proposta d’endeutament presentada, en els termes se-

güents:

norMatiVa

D’acord amb l’article 45.2f) dels Estatuts de la URV, correspon 
al Consell Social: “Acordar les propostes d’endeutament i d’aval 
que la Universitat presenti al departament competent en matèria 
d’universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Gene-
ralitat, d’acord amb la normativa vigent i vetllar pel compliment 
de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa 
aplicable.”

En data de 31 de març de 2014, la sessió plenària del Consell 
Social va aprovar iniciar les gestions per la tramitació d’expedients 
d’endeutament a curt termini per cobrir necessitats de tresoreria de 
l’any 2014-2015.

ProPosta d’endeUtaMent

Import a sol·licitar: 5.000.000,00 euros
Termini de l’operació: 1 any
Condicions de les ofertes: D’acord amb el principi de prudència 

financera establert a la Resolució del 12 de febrer de 2014, de la Se-
cretaria General del Tresor i Política Financera (SGTiPF)

El cost màxim de l’operació d’endeutament, incloent-hi comis-
sions i altres despeses, no podrà superar els tipus fixos o els dife-
rencials màxims aplicables que publiqui mensualment mitjançant 
resolució la SGTiPF.

Als tipus fixos màxims anteriors es podrà afegir únicament la 
comissió de no disponibilitat en les pòlisses de crèdit, fins a un mà-
xim del 0,8% anual.

Personal

• Assignar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 
2014, els complements addicionals autonòmics per mèrits de recer-
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ca al personal docent i investigador laboral que ha obtingut l’infor-
me favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya que es relacionen en el document pre-
sentat.

• Assignar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre 
de 2014, els complements addicionals autonòmics per mèrits de 
recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtin-
gut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya que es relacionen en el llis-
tat presentat; condicionats a la recepció de la comunicació oficial 
d’AQU Catalunya, pendent en data d’avui.

• Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per 
a l’exercici 2014, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria 
del Consell Social.

• Modificar les places de personal d’Administració i Serveis d’acord 
amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans 
de 15 de desembre de 2014, sempre que no comporti un increment 
global de la despesa.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 6 de març de 2014, 
l’assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits 
docents al personal docent i investigador funcionari que ha obtin-
gut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, que es relaciona en els do-
cuments presentats.

• Assignar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre 
de 2014, els complements addicionals autonòmics per mèrits de 
recerca al personal docent i investigador laboral que ha obtingut 
l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, que es relaciona en el document 
presentat.

• Assignar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre 
de 2014, els complements addicionals autonòmics per mèrits de 
recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtin-
gut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya que es relacionen en el llis-
tat presentat, condicionats a la recepció de la comunicació oficial 
d’AQU Catalunya pendent en data d’avui.
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• Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per 
a l’exercici 2014, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria 
del Consell Social.

• Aprovar la convocatòria del premi Xavier López Vilar a la qualitat 
i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal 
d’Administració i Serveis de la URV, del Consell Social de la URV, 
per a l’any 2015.

• Aprovar l’assignació, a proposta del Consell de Govern de 16 de ju-
liol de 2014, dels complements addicionals autonòmics per mèrits 
de recerca al personal docent i investigador funcionari i contractat 
que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que es relaciona 
en els documents presentats.

• Aprovar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 
2015, d’acord amb el document presentat.

• Autoritzar la creació del nou càrrec de coordinador de grau, amb 
les retribucions i funcions descrites a la proposta presentada pel 
Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014.

• Revocar l’acord de la Comissió Econòmica de 31 de març de 2014: 
“autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i inves-
tigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern 
de 6 de març de 2014, sempre que no comporti un increment global 
de la despesa”, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de 
Govern de 31 d’octubre de 2014.

• Ratificar l’acord per a l’aplicació transitòria del canvi de meritació 
de les pagues extraordinàries del PAS Laboral del 5è al 6è Conve-
ni, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell 
Social.

• Aprovar l’assignació, a proposta del Consell de Govern de 31 
d’octubre de 2014, dels complements addicionals autonòmics per 
mèrits docents al personal docent i investigador que ha obtingut 
l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el docu-
ment presentat.

• Aprovar l’assignació, a proposta del Consell de Govern de 31 
d’octubre de 2014, dels complements addicionals autonòmics per 
mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut 
l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del 
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Sistema Universitari de Catalunya, que es relaciona en el document 
presentat. 

• Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i inves-
tigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern 
de 31 d’octubre de 2014, sempre que no comporti un increment glo-
bal de la despesa.

• Aprovar la modificació de places de personal d’Administració i 
Serveis, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Re-
cursos Humans de 13 d’octubre de 2014, sempre que no comporti 
un increment global de la despesa.

• Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i inves-
tigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern 
de 6 de març de 2014, sempre que no comporti un increment global 
de la despesa. 

• Aprovar modificar les places de personal d’Administració i Serveis 
d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos 
Humans de 21 de febrer de 2014, sempre que no comporti un incre-
ment global de la despesa.

 

Acte de lliurament dels premis Consell Social a la Qualitat Docent.
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Àmbit solidari

• Aprovar la convocatòria de les beques Patrocinades Consell Social-
Repsol.

• Aprovar la convocatòria 2014-15 dels ajuts del Consell Social per a 
estudiants en situació d’especial dificultat.

Centres i ensenyaments

• Aprovar la convocatòria del premi Consell Social a la Qualitat Do-
cent, per a l’any 2015.

• Aprovar l’expedient de contractació pluriennal del servei d’im-
pressió, inclosos copiatge i digitalització, i de l’explotació i gestió 
de centres de reprografia gestionat pel CSUC, i autoritzar el rector 
a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar les dobles titulacions següents:

 — Administració i Direcció d’Empreses — Dret

 — Administració i Direcció d’Empreses — Finances i Comptabi-
litat 

 — Dret — Relacions Laborals i Ocupació

 — Enginyeria Elèctrica — Enginyeria Electrònica Industrial i Au-
tomàtica

 — Enginyeria Informàtica — Biotecnologia 

 — Biotecnologia — Bioquímica i Biologia Molecular
• Informar favorablement de:

 — La participació de la URV en el programa de doctorat interuni-
versitari Estudis de Gènere, Cultura, Societat i Polítiques.

L’autorització es condiciona a l’aprovació de la memòria pel 
Comitè de Direcció de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la 
URV i a la signatura del conveni corresponent.

 — La participació de la URV en el màster universitari conjunt Po-
lítiques Socials i Acció Comunitària.

L’autorització es condiciona a l’aprovació de la memòria per la 
Facultat de Ciències Jurídiques i dels departaments implicats, i 
a la signatura del conveni corresponent.
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• Aprovar els canvis de nom següents: 

 — El màster Ciències del Vi, Escumosos i Cerveseria passa a de-
nominar-se Ciències del Vi, Escumosos i Cervesa.

 — El màster d’investigació Enginyeria Termodinàmica de Fluids 
passa a denominar-se Enginyeria Termodinàmica de Fluids.

• Aprovar establir el coeficient d’estructura docent C per a la doble ti-
tulació de Grau en Biotecnologia i Enginyeria Informàtica, d’acord 
amb la proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014. 
Aprovar la implantació dels nous ensenyaments següents, per al 
curs 2014-15:

 — Facultat de Lletres:
 - Traducció Professional Anglès-Espanyol (denominació modi-

ficada respecte a la de Traducció Anglesa Professional)
 - Màster en Música com a Art Interdisciplinària (interuniversi-

tari: UB, URV, el coordina UB)
 - Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global (interuniversi-

tari: URV, UB, el coordina URV) 

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

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

 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química:
 - Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (interuniver-

sitari, UVa, URV, el coordina UVa)

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

 — Facultat d’Enologia:
 - Grau en Enologia
 - Màster en Begudes Fermentades (denominació modificada 

respecte a la de Ciències del Vi, Escumosos i Cerveseria)

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

lisi 

 — Facultat de Ciències Jurídiques:
 - Màster en Dret Ambiental
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 — Escola de Postgrau i Doctorat:
 - Doctorat en Estudis de Gènere, Cultura, Societat i Polítiques 

(interuniversitari UB, URV, el coordina UB) (*)
 - Doctorat en Ciències en Infermeria i Interdisiciplinarietat en 

Salut (interuniversitari UB, URV, el coordina UB) 
 - Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge (interuniversitari 

UB, URV, el coordina UB)

I Mercat de Projectes Socials.

• Aprovar iniciar l’extinció dels ensenyaments següents:

 — Facultat de Lletres:
 - Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional 
 - Màster en Música com a Art Interdisciplinària (interuniversi-

tari: UB, URV)

 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria:
 - Màster en Enginyeria Electrònica

 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química:
 - Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (Interuniver-

sitari: UVa, UBu, URV, el coordina UVa)

 — Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia:
 - Màster en Psicologia de la Salut

 — Facultat de Ciències Jurídiques:
 - Màster en Dret Ambiental 
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 - Pendent d’informe d’avaluació final d’AQU del Màster en 
Antropologia Mèdica i Salut Global

• Aprovar la modificació dels ensenyaments següents:

 — Facultat de Lletres:
 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques (*)
 - Grau en Comunicació Audiovisual (*)
 - Grau en Periodisme (*)

 — Facultat de Química:
 - Grau en Bioquímica i Biologia Molecular

 — Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia:
 - Grau en Educació Infantil
 - Grau en Educació Primària
 - Grau en Pedagogia 
 - Grau en Educació Social

 — Facultat d’Economia i Empresa:
 - Màster en Direcció d’Empreses 
 - Màster en Economia 

 — Facultat d’Enologia:
 - Grau en Biotecnologia

 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria:
 - Màster en Enginyeria Industrial

Lliurament de la distinció Vicens Vives a la Qualitat Docent, de la Generalitat 
de Catalunya, als guanyadors dels premi Consell Social a la Qualitat Docent.
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• Aprovar la verificació dels ensenyaments d’acord amb la proposta 
presentada pel Consell de Govern del 16 de juliol de 2014:

 — GRAUS

 - Facultat de Química: Ciències Ambientals 
(Autoritzat per la Junta del CIC, posposat inicialment per al 
curs 14-15.)

 - Facultat d’Infermeria: Infermeria 

 — MÀSTERS

 - Facultat de Turisme i Geografia: Governança, Lideratge i 
Planificació Territorial (interuniversitari UGr [coordinadora] 
i Uma).
Extingeix: Planificació Territorial: Informació, Eines i Mèto-
des.

 - Facultat de Lletres: Llengua i Literatura Catalanes (interuni-
versitari URV [coordinadora], UdG, UdL, UVic, UOC, UAn-
dorra).
Extingeix: Estudis Superiors de Llengua i Literatura Catala-
nes.

 - Facultat de Lletres: Ensenyament de l’Anglès com a Llengua 
Estrangera.
Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estran-
gera. 
Extingeixen: Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espa-
nyol Llengua Estrangera / Anglès Llengua Estrangera).

 - Facultat de Lletres: Relacions Euromediterrànies (interuni-
versitari URV [coordinadora], U. Grenoble, U. St. Joseph de 
Beirut, U. El Caire, U. Malta, UNU [Barcelona]).
Extingeix: Relacions Euromediterrànies

 - Facultat de Lletres: Estudis sobre les Guerres / War Studies.
Extingeix: Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa.

 - Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia: Investigació 
per a la Millora en Educació i la Promoció Social.
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 - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Ciències Clíni-
ques i Experimentals del Sistema Nerviós (interuniversitari 
URV [coordinadora] i U. Almeria).
Extingeix: Salut Mental: Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psi-
cofarmacologia.

 - Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química: Eficiència 
Energètica i Energies Renovables en Edificis i Industries.
Extingeix: Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica.

 — DOCTORATS
 - Escola de Postgrau i Doctorat: Geografía, Planificación Terri-

torial y Cambio Climático (interuniversitari UGR (coordina-
dora), UMa, URV).

Participació

• Aprovar la participació de la URV a l’Associació Clúster Químic de 
la Mediterrània (ChemMed Tarragona), en els termes aprovats pel 
Consell de Govern de 6 de març de 2014.

• Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a l’European 
Research Institute of Catalysis (ERIC) en els termes aprovats pel 
Consell de Govern de 6 de març de 2014.

• Aprovar la desvinculació de les xarxes EMUNI (Euro-Mediterrane-
an University), i Columbus, Universidades Europeas y Latinoame-
ricanas, d’acord amb els termes aprovats pel Consell de Govern de 
22 de desembre de 2014.

• Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa 
INSTA, Serveis Jurídics Ambientals, SCP, com a empresa emergent 
de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la di-
rectora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la 
Fundació URV el 9 d’octubre de 2014, i condicionar-ne l’aprovació 
al reconeixement per part del Consell de Govern de la URV el pro-
per 31 d’octubre de 2014.

• Donar conformitat a la creació de l’empresa Green Smart Net com a 
empresa derivada 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 21 d’octubre de 2014, i condicionar-ne l’aprova-
ció al Consell de Govern de la URV del proper 31d’octubre de 2014.
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• Donar conformitat a la participació de la Universitat Rovira i Virgili 
en l’ampliació de capital presentada per l’empresa derivada de la 
URV Biosfer Teslab SL, acceptant la dilució de la participació de la 
URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indi-
ca l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència 
de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 
2014, i condicionar-ne l’aprovació al Consell de Govern de la URV 
del proper 31 d’octubre de 2014.

• Donar conformitat a la participació de la Universitat Rovira i Virgili 
en l’ampliació de capital presentada per l’empresa derivada de la 
URV: Integrated Microsystems for Quality of Life, SL (iMicroQ), i 
acceptar la dilució de la participació de la URV en el capital soci-
al d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat 
per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Inno-
vació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2014, i condicionar-ne 
l’aprovació al Consell de Govern de la URV del proper 31 d’octubre 
de 2014.

• Donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les par-
ticipacions de la URV de l’empresa Smartoxide SL, empresa deri-
vada de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la 
directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de 
la Fundació URV el 14 d’octubre de 2014, i condicionar-ne l’aprova-
ció al Consell de Govern de la URV del proper 31 d’octubre de 2014.

• Donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les 
participacions de la URV de l’empresa Energy Efficiency Plus, SL 
(E2PLUS), empresa derivada de la URV, en els termes que indica 
l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de 
Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2014, 
i condicionar-ne l’aprovació al Consell de Govern de la URV del 
proper 31 d’octubre de 2014. 

• Donar conformitat a la participació accionarial de la URV en l’em-
presa derivada Proteus Diagnostics SL, d’acord amb la proposta 
del Consell de Govern de 22 de desembre de 2014, i autoritzar el 
rector a realitzar els tràmits pertinents.

• Aprovar la participació de la URV en la Xarxa Equality, en els ter-
mes aprovats pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2014.
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• Aprovar la participació en la Fundació Institut Gabriel i Ferrater, 
en els termes aprovats pel Consell de Govern de 22 de desembre 
de 2014. 

• Donar conformitat a la creació de l’empresa Proteus Diagnostics, 
SL, com a empresa derivada 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 d’11 de desembre de 2014, i condi-
cionar-ne l’aprovació al Consell de Govern de la URV del proper 22 
de desembre de 2014.

• Donar conformitat a la participació accionarial de la URV en l’em-
presa derivada Green Smart Net, d’acord amb la proposta del Con-
sell de Govern de 31 d’octubre de 2014, i autoritzar el rector a rea-
litzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

• Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV 
en l’empresa Smartoxide SL, arran de la seva dissolució, a proposta 
del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014, i autoritzar el rector 
a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

• Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV 
en l’empresa Energy Efficiency Plus, SL (E2PLUS), arran de la seva 
dissolució, a proposta del Consell de Govern de 31 d’octubre de 
2014, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-
ho a terme.

Acte de lliurament dels premis als millors treballs de recerca de secundària.
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Relacions amb la societat

• Aprovar la convocatòria del premi Maria Helena Maseras del curs 
2014-15 a un treball de recerca de secundària i cicles formatius de 
grau superior en estudis de dones i gènere.

• Aprovar la convocatòria del curs 2014-15 dels premis del Consell 
Social als millors treballs de recerca de secundària i cicles formatius 
de grau superior.

• Aprovar la convocatòria dels ajuts pont per a projectes educatius 
per a l’any 2015.

• Aprovar la convocatòria dels ajuts del Consell Social a les millors 
idees emprenedores per a l’any 2015. 

• Aprovar una dotació de fins a 1.500 euros per a la celebració del I 
Mercat de Projectes Socials.

• Aprovar una dotació de fins a 1.500 euros per a la realització del II 
Mercat de Projectes Socials a Tarragona.

• Aprovar la convocatòria 2014 dels ajuts pont per a projectes edu-
catius.

• Aprovar una aportació de 30.000 euros destinada a finançar les ac-
tivitats de la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprene-
doria i la Creació d’Empreses.

• Aprovar el projecte CEICS-Àgora proposat i dotar-lo fins a 15.000 
euros.

• Aprovar per a l’any 2014 una aportació de fins a 10.000 euros, des-
tinada a finançar les activitats del projecte Nexes.

3.3 Projectes destacats de l’exercici 2014

Convocatòria dels premis Consell Social URV a la Qualitat Docent

Convocatòria del premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la 
gestió administrativa i tècnica del personal d’Administració i Serveis de la URV

Convocatòria dels ajuts pont per a projectes educatius

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

Convocatòria dels premis als millors treballs de recerca de secundària
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Convocatòria del premi Maria Helena Maseras a treballs de recerca de secundària 
en estudis de dones i gènere

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

Convocatòria d’ajuts a les millors idees emprenedores

Convocatòria del premi Consell Social de divulgació científica dels treballs de fi 
de grau 

Participació en els premis als millors treballs de recerca de batxillerat i cicles 
formatius del Campus Terres de l’Ebre

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

Participació en el l Mercat de Projectes Socials

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

Promoció de la projecció exterior de la URV

Enquesta sobre la inserció laboral dels estudiants de la URV

Participació en el projecte Agora, del CEICS 

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

Acte de lliurament del premi Consell Social a la Qualitat Docent.
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3.4 Projectes i activitats desenvolupats 

Premis Consell Social a la Qualitat Docent

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

Per catorzena 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: “SMiLE: Students of Mobility & Learning 
English”, de Liz Russell Brown, de la Facultat de Lletres.

 — Modalitat col·lectiva: “Emprendre: una actitud per orientar la 
vida professional”, de Mercè Gisbert Cervera i Josep Holgado 
Garcia, de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. 

resUM del PreMi indiVidUal

“SMiLE: Students of Mobility & Learning English”, de Liz Russell Brown, de 
la Facultat de Lletres.

La política lingüística de la Unió Europea promou el multilingüisme i especi-
alment les llengües definides com a “minoritàries”. No obstant això, existei-
xen llengües vehiculars o instrumentals com l’anglès que cada vegada més 
es necessiten per la comunicació entre les persones que no s’entenen entre si. 
L’interès creixent d’aprendre l’anglès com a llengua vehicular obliga a revi-
sar el sistema d’educació a Catalunya per investigar les causes per les quals 
l’aprenentatge de llengües estrangeres és difícil. Hi ha diferents raons, però 
aquí només cal assenyalar-ne dues: primer, el fet que les pel·lícules i les sè-
ries televisives estan doblades no ajuda a la immersió lingüística en anglès i, 
segon, l’ensenyament de l’anglès als instituts d’educació secundària es con-
centra més en la gramàtica, l’escriptura i la lectura de textos i la preparació 
de l’alumnat per als exàmens. 

El programa SMiLE ofereix la possibilitat d’aprendre parlant, a través 
de classes de conversa. No es pot entendre SMiLE com una substitució de les 
classes oficials sinó com un complement. SMiLE també ofereix l’oportunitat 
d’intercanviar el coneixement de cultures populars a través de la presentació 
de temes de conversa interessants per les generacions joves.
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Què és el programa SMiLE?
És un programa coordinat entre la URV i alguns instituts de Tarragona 

ciutat que proporciona als instituts classes de conversa de llengües estrange-
res (majoritàriament l’anglès; però també alemany, francès i italià).

Aquestes classes de conversa són impartides per estudiants Erasmus 
(auxiliars de SMiLE) que imparteixen classes en les seves llengües maternes. 
A causa de la gran demanda per part dels instituts d’afegir-se a aquest pro-
grama, s’han acceptat estudiants estrangers que tenen un nivell de coneixe-
ment d’anglès elevat. Aquests auxiliars de SMiLE vénen majoritàriament de 
Polònia.

El programa SMiLE proporciona un recurs gratuït, eficient i adaptat a 
les necessitats dels centres educatius per a l’aprenentatge de llengües estran-
geres. Els auxiliars de conversa SMiLE es matriculen a la URV en l’assigna-
tura de nova creació: Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat i reben 6 
crèdits ECTS per quadrimestre. 

Aquestes “pràctiques” es fan durant l’estada a la URV i en un horari 
que s’adapta adequadament amb la resta dels seus estudis. Durant un qua-
drimestre, l’auxiliar de conversa imparteix 40 hores presencials de classe i ha 
de preparar temes i material de conversa sota la supervisió del professorat 
oficial de les classes.

Qui coordina el programa? 
Elizabeth Russell, professora titular d’universitat, Departament 

d’Estudis Anglesos i Alemanys, URV. Coordina les universitats estrangeres, 
l’International Center i els instituts. Selecciona i fa el seguiment dels auxiliars 
de SMiLE. Va sol·licitar un ajut d’innovació docent de l’ICE i el juny de 2013 
li van atorgar un becari per dissenyar un lloc web per a SMiLE.

Mònica Escarcelle és professora de l’Institut Pons d’Icart i coordina les 
coordinadores SMiLE dels quatre instituts de Tarragona. També és represen-
tant del Departament d’Ensenyament dels Serveis Territorials de Tarragona 
i, juntament amb el suport de la inspectora Rosa Maria Codines, ha treballat 
amb entusiasme per mantenir un vincle actiu entre la URV i els instituts 
d’educació secundària.

Susana de Llobet, de l’Internacional Center, s’ha fet responsable de la 
gestió acadèmica a la URV pel programa SMiLE, de la signatura de convenis 
amb els quatre instituts, així com també de les assegurances dels auxiliars 
de SMiLE.
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Quins instituts s’han afegit al programa SMiLE? Institut Pons d’Icart, Ins-
titut Antoni de Martí i Franquès, Institut Tarragona i Institut Comte de Rius.

Quants auxiliars de conversa SMiLE han complert el programa de manera 
satisfactòria? Des de 2009 fins a 2014: 84 auxiliars.

resUM del PreMi col·lectiU

“Emprendre: una actitud per orientar la vida professional”, de Mercè Gis-
bert Cervera i Josep Holgado Garcia, de la Facultat de Ciències de l’Educació 
i Psicologia. 

El projecte es desenvolupa en el marc de l’assignatura Disseny de Recursos 
Educatius i Entorns Tecnològics per a la Formació, optativa de l’itinerari TIC 
de 3r curs del Grau en Pedagogia, de 12 ECTS. Presentem aquest projecte 
que hem titulat: “Emprendre: una actitud per orientar la vida professional”, 
des de la preocupació per la disminució de les possibilitats laborals dels gra-
duats en Pedagogia i des de la preocupació de descobrir, cada curs acadèmic, 
la seva poca capacitat de reconèixer altres espais laborals que no siguin el 
sistema educatiu formal. En aquest sentit aquest projecte pretén:

• Evidenciar la conveniència que l’estudiant del grau de Pedagogia 
sigui capaç d’adoptar una actitud emprenedora com una manera 
d’enfocar la seva vida de manera activa: primer la personal i des-
prés la professional.

• Incorporar una metodologia innovadora a una assignatura basada 
en l’ús de les TIC i que, sobre aquesta base, ens permeti definir 
i dissenyar noves estratègies tant per a l’aprenentatge com per a 
l’ensenyament.

• Orientar els estudiants cap a la pràctica i cap al coneixement de la 
realitat professional des de la pròpia iniciativa.

• Aprofitar el disseny i desenvolupament d’aquesta iniciativa docent 
per desenvolupar un procés de recerca sobre la docència que ens 
permet millorar de manera continuada i orientar, també la docèn-
cia, cap a un procés d’assegurament de la qualitat i de millora con-
tínua.

A tot això, hi hem d’afegir la necessitat de crear un veritable vincle en-
tre les aules universitàries i el món professional per tal que, de manera con-
junta, puguem construir processos de formació orientats a l’ocupabilitat i 
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al desenvolupament professional del nostre estudiantat a través de la seva 
projecció a una societat digital immersa en un canvi permanent.

Presentem un cas d’èxit, on dues estudiants han creat una empresa de 
serveis educatius a partir del projecte que van realitzar a l’assignatura.

Aquestes alumnes van impartir un taller en el marc de les I Jornades 
Aumentame 2012, titulat “El uso educativo de la realidad augmentada - Ima-
ginar 3.0”, i van explicar l’experiència al Congrés Internacional Edutec rea-
litzat a Costa Rica.

Un cas exemplificador de com un projecte “acadèmic” pot esdevenir 
una realitat professional i pot suposar, no només una possibilitat d’autoocu-
pació, sinó també la generació de llocs de treball.

A mode de conclusió citem el testimoni dels mateixos alumnes de l’as-
signatura en clau de fortaleses i febleses.

Es conclou la memòria amb una reflexió dels resultats en termes de 
rendiment acadèmic tot i que el més important no ha estat per a nosaltres 
(professors) la nota final, sinó el procés que s’ha seguit per poder aconse-
guir l’objectiu de l’assignatura, que era desenvolupar un projecte de disseny 
d’una empresa de serveis educatius. Tot i així, podem dir que el nivell d’èxit 
de l’assignatura ha estat del 90%, en termes de qualificacions positives amb 
diferents graus d’excel·lència. El 10% restant no ha estat tant un suspès com 
un abandonament del procés per no complir els requeriments de totes les 
activitats plantejades.

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 cinquena 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, 
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.
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Lliurament dels Premis 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: “Bústia de contacte de l’ETSE”, de Lourdes An-
ton Nuez i Ester Sabaté Montagut, de l’Oficina de Suport al 
Deganat-ETSE.

 — Modalitat 2: “Programa NEXES de col∙laboració científica amb 
secundària”, de Patrícia Olivé Conde i Juanjo Rofes Salas, del 
Centre d’Atenció a l’Estudiant.

 — Modalitat 3: Desert.

Resum Modalitat 1: 

“Bústia de contacte de l’ETSE”, de Lourdes Anton Nuez i Ester Sabaté Mon-
tagut, de l’Oficina de Suport al Deganat-ETSE.

 
Tan aviat com la junta de centre va aprovar (28.11.2013) el Manual de Qua-
litat de l’ETSE que preveia com un dels seu processos el P.1.2-07 Procés de 
gestió de reclamacions, incidències, suggeriments i felicitacions, es va detec-
tar la necessitat de crear una aplicació web que unifiqués la via d’entrada per 
als usuaris, donés suport a tots els responsables en la seva gestió i en garantís 
a la direcció de l’Escola el seguiment. Aquesta aplicació és la Bústia de Con-
tacte de l’ETSE i és el projecte de millora que presentem.

Funcionament del projecte implantat: Bústia de Contacte
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L’accés a la Bústia es fa a través de la pàgina web d’inici de l’ETSE fent 
la corresponent validació a la intranet. El seu funcionament varia segons el 
perfil:

• Administrador: Correspon al personal de l’OSD que és l’encarregat 
d’obrir els tiquets i fer-ne el seguiment, a més de generar informes 
sobre els indicadors de qualitat fixats.

• Responsable: Són els encarregats de donar resposta i solució als te-
mes exposats pels usuaris. Segons els àmbits competencials són: 
Direcció, Secretaria, Equip Tècnic d’Atenció Multimèdia, Conser-
geria i Servei de Recursos Materials.

• Usuari: És qualsevol membre de la comunitat universitària de l’ET-
SE (PDI, PAS i estudiants) que pot generar un nou tiquet a la Bústia.

El funcionament de la Bústia és, a grans trets, el següent:
L’usuari emplena el formulari activant un nou tiquet.
L’OSD assigna tipus (reclamacions, incidències, suggeriments i felici-

tacions), la paraula clau, l’àmbit amb el qual està relacionat (instal·lacions, 
serveis o altres), el responsable o els responsables i també canvia l’estat del 
tiquet a obert. En el cas de les felicitacions, el tiquet es tanca automàticament 
enviant un missatge al responsable perquè en tingui coneixement.

El responsable respon a través de l’aplicació i l’usuari també ho pot fer. 
D’aquesta manera es genera una comunicació que queda tota registrada.

El responsable tanca el tiquet quan el tema queda resolt.
Paral·lelament, l’aplicació envia correus d’avís i recordatoris a tots els 

perfils.

obJectiUs i criteris de MesUra

L’objectiu de la Bústia és millorar la comunicació entre l’ETSE i els seus usu-
aris (PAS, PDI i estudiants) per tal d’optimitzar la gestió de les felicitacions, 
incidències, reclamacions i suggeriments, tenint en compte les necessitats 
de tots els agents implicats: l’usuari que necessita sentir-se atès en un temps 
acceptable, els responsables que necessiten un canal centralitzat de comu-
nicació que els permeti ser més eficients i la Direcció del centre (OSD) que 
necessita garantir una atenció adequada als usuaris i la recollida d’inputs per 
fer avaluacions i emprendre accions de millora.
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Per valorar l’assoliment d’aquests objectius hem definit una sèrie d’in-
dicadors i hem estipulat uns criteris de mesura amb valors objectius a assolir:

Període entre entrada i obertura del tiquet: màxim 2 dies.
Període entre obertura del tiquet i 1r missatge responsable: màxim 7 

dies.
Període entre obertura i tancament del tiquet: màxim 40 dies en el cas 

d’una incidència o reclamació, i 15 dies en el cas d’un suggeriment. En el cas 
de la felicitació no es contempla perquè el tancament és automàtic.

Número de tiquets per curs: un mínim de 40.
A l’apartat d’estadístiques es pot obtenir un informe per cada indica-

dor, excepte en l’últim que es presenta en dos informes: número de tiquets 
per tipus i número de tiquets per àmbit.

Fases i actiVitats del ProJecte

El projecte de la Bústia va començar el gener del 2012 i es va veure culminat 
amb la seva posada en funcionament el 3 d’octubre del 2013. Durant aquest 
temps les activitats desenvolupades es poden desglossar en diverses fases: 
definició d’objectius (1r trimestre 2012), definició de requeriments tècnics 
(2n trimestre 2012), disseny de l’aplicació (3r i 4t trimestre 2012), i testeig i 
revisió (1r i 2n trimestre 2013), i implementació (3r trimestre 2013). Un cop 
implementat, s’inicia la fase de revisió i millora continuada que ja forma part 
de la gestió ordinària de l’aplicació.

Valoració de les Possibilitats d’exPortació del ProJecte de Millora a altres es-
trUctUres orGanitzatiVes de la UrV

Les possibilitats d’exportació del projecte a altres estructures són molt eleva-
des, no només en relació amb el centre com a estructura homòloga i més evi-
dent, sinó també en relació amb altres unitats on hi hagi perfils de treballs i 
responsabilitats definides. Pel que fa als aspectes tècnics, cal tenir en compte 
la programació del web de destinació i com es gestiona l’accés a l’aplicació, 
ja que no totes les unitats tenen intranet. Un cop resoltes aquestes qüestions 
només caldria fer la revisió dels responsables i adaptar els terminis pels cor-
reus de seguiment i els avisos d’acord amb els valors objectius establerts per 
la unitat de destí.
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ProPosta de distribUció de la dotació econòMica del PreMi

El treball que presentem ha estat el resultat de l’esforç conjunt desenvolupat 
durant aquests últims anys entre el personal tècnic de l’OSD i la professional 
informàtica que l’ha fet possible. Així doncs, la destinació de la dotació eco-
nòmica serà cobrir una part dels serveis oferts per la web màster de l’ETSE.

Resum Modalitat 2: 

“Programa NEXES de col·laboració científica amb secundària”, de Patrícia 
Olivé Conde i Juanjo Rofes Salas, del Centre d’Atenció a l’Estudiant.

Des del Centre d’Atenció a l’Estudiant (en endavant CAE) com a unitat ad-
ministrativa responsable de la captació d’estudiants de grau, pensem que 
la transmissió a la societat i, en particular, als estudiants de secundària, de 
la qualitat científica de la URV és una necessitat. Atreure el màxim nombre 
d’estudiants i no deixar perdre el talent de les nostres comarques és un ob-
jectiu que entenem ha d’interessar a tota la Universitat. En aquest sentit, vam 
pensar en un projecte que englobés totes les accions que s’estaven realitzant 
des dels centres de manera dispersa i a vegades no prou ben comunicada, 
i que incorporés noves accions i estimulés els professors universitaris i els 
centres a impulsar i promoure la realització d’accions de col·laboració cien-
tífica.

La Universitat Rovira i Virgili ha estat realitzant al llarg dels anys diver-
ses accions per tal d’apropar la seva realitat de recerca a la societat i, més en 
particular, als estudiants de secundària que són els potencials nous alumnes 
de la Universitat. La Setmana de la Ciència, les Conferències Científiques 
o, més recentment, el Campus Científico de Verano, són exemples d’aquest 
interès.

Tanmateix, el cost econòmic d’algunes d’aquestes actuacions, o l’escas-
sa repercussió de les altres, suposava plantejar un programa complet d’ac-
cions que vinguessin a remarcar la qualitat docent i, sobretot, investigadora 
de la nostra Universitat.

Així va néixer NEXES, amb dos objectius:
• Establir una xarxa de professors universitaris i de secundària que 

col·laborin per convertir-nos en referent per la formació del pro-
fessorat de secundària, per aconseguir recursos per a la seva tasca 
docent, per millorar la transició secundària-universitat, i generar 
una xarxa de prescriptors de la URV
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• Consolidar la marca URV com a sinònim d’excel·lència acadèmica 
entre els estudiants de secundària.

NEXES suposa, doncs, una sèrie d’accions que apropen secundària i 
universitat, i estimula les vocacions científiques; posa en valor la generació 
de coneixement que es realitza a la URV, i pretén captar els estudiants de 
secundària del territori, a més de retenir el talent que pot marxar cap a altres 
centres universitaris.

Les eines que NEXES desplega per aconseguir el seu objectiu són les 
següents:

• Fem Recerca! Pretenem apropar el món de la investigació i del co-
neixement universitari a secundària, configurant una oferta d’ac-
tivitats científiques que es desenvolupen en les instal·lacions uni-
versitàries.

• Aprofundiments. Aquesta acció tracta de donar resposta a les ne-
cessitats formatives del professor de secundària que la URV pot 
oferir dels seus mateixos recursos i coneixements.

• EstiURV. Es tracta que estudiants amb bons currículums acadèmics 
de 4t d’ESO puguin accedir a un curs d’alta exigència acadèmica, 
formatiu, pràctic, i adreçador i descobridor de vocacions.

• Talent Jove. Vol ser una eina primordial per millorar el nivell de co-
neixements dels millors estudiants de batxillerat en determinades 
matèries, tenint com a referència el Batxillerat Internacional.

• Conferències científiques. La URV proposa als centres de secundà-
ria un ventall ampli, divers i complementari, de conferències amb 
temàtiques que enllacen temes d’actualitat i/o de recerca, amb els 
estudis universitaris que imparteix la nostra universitat.

• Treballs de recerca. Es tracta d’oferir als estudiants de secundària 
recursos per tal que puguin realitzar els treballs de recerca que con-
templa el seu pla d’estudis.

NEXES, que va iniciar la seva aplicació el 2013, va endegar una sèrie 
d’accions pilot que van rebre una acollida força encoratjadora tant per part 
de professors de la URV i secundària, com de pares, mares i alumnes de 
secundària.

Al llarg del curs 2013-14 i per aquest juliol del 2014 s’han realitzat o es-
tan previstes realitzar una sèrie d’activitats que donen continuïtat als pilots 
del 2013 i tenen la voluntat de perllongar-se en el futur.
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Ajuts a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat

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

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 l’onzena vegada que es convoquen els ajuts. La comissió 
que ha de decidir sobre les sol·licituds de la convocatòria anterior va atorgar 
beques a sis estudiants de la URV, per un import total de més de 7.000 euros, 
destinats a cobrir les taxes de matrícula.

Convocatòria de beques copatrocinades pel Consell Social i la Fundació 
Repsol

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

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 la seva vocació per l’aprenentatge.

Per contribuir a disminuir aquests obstacles als nois i a les noies que no 
poden accedir a l’ensenyament superior malgrat el seu bon rendiment acadè-
mic, el Consell Social ha convocat per novena 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 convocatò-
ria), fins que s’acaben els cursos acadèmics que estableix l’itinerari recomanat 
de l’ensenyament cursat per l’estudiant.

La comissió de selecció de les beques patrocinades, en el marc de la con-
vocatòria 2014-15, va acordar adjudicar cinc beques patrocinades. Aquestes 



45

Memòria del Consell Social de la URV 2014

beques s’iniciaran en el curs acadèmic 2014-15 i s’han concedit a dos estu-
diants del Grau en Infermeria, un del Grau en Enginyeria Elèctrica, un del 
Grau en Dret i un del Grau en Fisioteràpia. 

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

• Beques concedides en la convocatòria 2013-14:

 — Beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a dos estudi-
ants del Grau en Enginyeria Informàtica.

 — Beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant 
del Grau en Química.

 — Beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant 
del Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

 — Beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant 
del Grau en Biotecnologia.

Lliurament de les beques patrocinades
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• Segona renovació de les beques concedides en la convocatòria 
2012-13:

 — Beca anual renovable de sis cursos acadèmics a un estudiant 
del Grau en Medicina.

 — Beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudi-
ant del Grau en Enginyeria Química.

 — Beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudi-
ant del Grau en Infermeria

 — Beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a dos estudi-
ants del Grau en Bioquímica i Biologia Molecular.

• Tercera renovació de les beques concedides en la convocatòria 
2011-12:

 — Beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudi-
ant del Grau en Educació Primària (Campus Terres de l›Ebre) 
(2n curs).

 — Beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudi-
ant del Grau en Enginyeria Química (2n curs).

 — Beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a dos estu-
diants del Grau en Administració i Direcció d›Empreses (2n 
curs).

Premis Consell Social al millor treball de recerca de batxillerat i a 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:

“Alan, ja el tenim!”, de Carla Clúa Alcón. Institut Gabriel Ferrater i So-
ler, de Reus. Tutor: David Moyano Cervelló.

“Els probiòtics, salut en envàs”, d’Elia Figuera Pàmies. Col·legi Les-
tonnac-L’ensenyança, de Tarragona. Tutora: Meritxell Navarrete 
Gatell.

“L’electricitat inalàmbrica”, de Jesús Fuente Porta. Col·legi Mare de 
Déu del Carme, de Tarragona. Tutor: Albert Pedrola Sugranyes.

“Estenosi pulmonar”, d’Evelin Hernández Torres. Institut Jaume Hu-
guet, de Valls. Tutor: Pep Escoda Ferré.

“Estudi del magnetisme i les seves propietats”, de Sergio López Neila. 
Col·legi Vedruna Sagrat Cor, de Tarragona. Tutora: Esther Clotet 
Romeu.
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“Patien el que menjaven”, de Maria Martínez Teruel. Institut Joan Puig 
i Ferrater, de La Selva del Camp. Tutor: Germà Roca Marsà.

“Dit científic o dit artístic i humanístic: aplicació de la hipòtesi de Man-
ning; la raó digital 2D:4D pot preveure la selecció de la modalitat 
de batxillerat”, de Naia Morancho Marzal. Institut Antoni de Mar-
tí i Franquès, de Tarragona. Tutor: Carles Monferrer Agustí.

“Hansel i Gretel, la cantata”, de Gemma Palau Vergés. Institut Pere Vi-
ves i Vich, d’Igualada. Tutor: Jaume Sorribes Carrió.

1a reserva. “El diagnòstic del Lupus: les variables esdevenen determi-
nants”, d’Anna Vidal Romero. Col·legi La Salle, de Reus. Tutora: 
M. Isabel Pascual Bonet.

2a reserva. “L’eficàcia del kinesiotape per reduir el dolor menstrual”, 
de Ramon Descarrega Reina. Col·legi La Salle, de Reus. Tutor: 
Joan Culsan Alegria.

Premi Maria Helena Maseras al millor treball de recerca de batxillerat en 
estudis de dones i gènere

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

En sintonia amb els premis Consell Social als millors treballs de recerca, en-
guany s’ha atorgat per cinquena 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 entre les seves funcions promoure i afavorir la formació 
i recerca específiques en estudis de gènere.

Lliurament del premi Maria Helena Maseras.
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El treball guanyador ha estat: “L’espai de la dona a la societat”, de Nú-
ria Miralles Ibañez. Institut Martí l’Humà, de Montblanc. Tutora: Carme 
Bruno Òdena. 

Ajuts Consell Social a les millors idees emprenedores

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

El Consell Social de la URV ha convocat per desena 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 26 de setembre es va reunir la comissió que havia d’avaluar els tre-
balls presentats, que va atorgar els ajuts següents:

“Petits Enginyers”, de Vasil Nikolaev Valkov i Adrián Garcés Aragón. 
Import de l’ajut: 5.000 euros.
“Green Smart Net, xarxa de sensors intel·ligents”, d’Oriol Gonzàlez 

Leon. Import de l’ajut: 5.000 euros.
“WaitLess Group SL”, d’Adrian Barriuso López, Roger Lascorz Guiu, 

Javier Linares Amat i Xavier Jové Garcia. Import de l’ajut: 4.000 
euros.

“Empresa WellTech”, de Rocio de la Vega Carranza i Roman Roset 
Mayals. Import de l’ajut: 4.000 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 la 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

<http://www.urv.cat/a_mes_estudiar/urv_solidaria/index.html>

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.
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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 del 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 pro-
cessos, en el marc de l’espai europeu d’educació superior. L’òrgan superior 
de govern de l’Agència és el Consell de Direcció, del qual formen part els 
presidents dels consells socials de les universitats públiques, entre altres. 

Des de l’any 2001, i amb una periodicitat triennal, AQU Catalunya i 
les universitats catalanes realitzen l’enquesta d’inserció laboral a la població 
titulada per conèixer, entre altres qüestions, el temps, la qualitat i la via de la 
seva inserció, i també per saber el grau de satisfacció respecte de la formació 
rebuda. Aquest any s’han publicat els resultats de la 5a edició de l’enquesta 
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(edicions 2001, 2005, 2008, 2011 i 2014), que tant pel seu abast com per la tra-
jectòria és una de les més representatives i importants a Europa. 

<http://www.aqu.cat/estudis/graus/2014.html#.VUnyUVfds84>

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-
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).

Conferencia de los Consejos Sociales 

<http://ccsu.es/>

La Conferencia de los Consejos Sociales és una associació que aglutina els 
consells socials de l’Estat espanyol com a òrgans de participació de la socie-
tat 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.

El Sr. Anton Valero forma part del Comitè Executiu de la Conferencia, 
l’òrgan de la conferència que gestiona i representa els interessos de l’associa-
ció d’acord amb les directrius acordades per l’Assemblea General. 

El Dr. Jordi Gavaldà forma part del Comitè Executiu de Secretaris, que 
es reuneixen periòdicament amb la finalitat de donar suport tècnic als pre-
sidents i compartir les bones pràctiques sobre el funcionament dels consells 
socials.
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La Conferencia i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport han elaborat 
l’“Informe de inserción laboral de los egregados universitarios. La perspec-
tiva de afiliación a la Seguridad Social”:

< h t t p : / / w w w. m e c d . g o b . e s / d m s / m e c d / p r e n s a - m e c d /
actual idad/2014/10/20141028-insercion-laboral/20141028-in-
sercion-laboral/20141028-insercion-laboral.pdf>

 

Comitè Executiu de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.
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4. Memòria econòmica

4.1 Liquidació del pressupost 2013 del Consell Social

El Ple del Consell Social, en la reunió de 28 d’abril de 2014, va aprovar la 
liquidació del pressupost 2013 del Consell Social. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Consell Social 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013

INGRESSOS DESPESES 

Romanent 2012 581.695,25
Capítol I : Remuneracions de 
personal 

126.010,58

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

160.134,40

Capítol IV: Transferències corrents 129.800,00

Capítol VI: Inversions reals - 
Immobilitzat

-

Capítol VII: Transferències 
de capital 

7.500,00

TOTAL INGRESSOS 1.005.140,23 TOTAL DESPESES 423.444,98

Detall per conceptes Funcionament Projectes Despesa total

Capítol I Remuneracions de personal 118.953,96 10.848,05 129.802,01

Capítol II Despeses corrents de béns i serveis 63.253,74 48.493,00 111.746,74

Material d'oficina 2.960,09 2.000,00 4.960,09

Subministraments 546,80 28,66 575,46

Comunicacions (telèfon, missatgeria) 1.306,50 - 1.306,50

Primes d'assegurances 2.014,61 - 2.014,61

Protocol, publicitat  i altres despeses 733,66 12.286,74 13.020,40

Treballs realitzats per altres empreses 275,00 19.653,98 19.928,98

Indemnització per raó de serveis 55.417,08 13.391,07 68.808,15

Despeses de publicació i distribució - 1.132,55 1.132,55

Capítol IV 
Transferències corrents (beques 
i ajuts, participació en altres entitats) - 145.947,71 145.947,71

Capítol VI Inversions reals - Immobilitzat
- - -

Capítol VII Transferències de capital - 11.320,76 11.320,76

TOTAL DESPESA 182.207,70 216.609,52 398.817,22

46% 54% 100,00%
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Detall de projectes Pressupost Despesa 
Imports 

compromesos

 0000-000-Accions Pla estratègic Consell Social 208.570,81 6.512,65 422.015,19

 2002-002-Premi Qualitat Docent 8.000,00 7.882,71 -

 2002-003-Campus Terres Ebre 17.500,00 7.025,89 276,96

 2005-006-Càtedra Emprenedoria 31.000,00 30.000,00 31.000,00

 2003-012 Projecció exterior 15.800,00 17.154,41 -

 2003-015 Ajuts estudiants dificultats 35.036,48 9.748,98 5.248,08

 2003-016 Biblioteca 11.775,00 7.502,03 1.700,00

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

 2005-025 Ajuts Emprenedoria 32.500,00 13.745,06 9.750,00

 2006-030 Beques Patrocinades 151.250,00 39.343,75 100.000,00

 2007-038 Premi de Recerca per Secundària 40.000,00 17.344,07 10.075,48

 2007-041 Esportistes alt nivell 8.000,00 4.000,00 -

 2008-046 Divulgació científica - - -

 2008-047 R2B Valorització del coneixement 20.000,00 10.000,00 10.000,00

 2009-050 Premi Qualitat PAS 6.000,00 7.090,95 -

 2010-053 Captació d’estudiants - Olimpíada d’Economia 3.000,00 2.237,50 762,50

 2010-054 Enquesta inserció laboral AQU 13.750,00 14.078,57 -

 2011-064 Agregacions estratègiques 160.000,00 - -

 2013-065 Premi Treballs Fi de Grau 15.000,00 6.707,50 5.494,80

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

 2013-067 Festa Major URV 2.001,00 2.001,00 -

TOTAL PROJECTES 793.417,74 216.609,52 606.323,01
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Notes explicatives a la liquidació del pressupost 2013:

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 2013 manté les retallades anteriors: la prevista pel Pla 
d’Actuació Econòmica 2011-2013, i la disminució addicional del 2% aprova-
da per al 2012. Així, l’import pressupostat al 2013 és de 423.444,98 €. Al 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 So-
cial i les cotitzacions socials obligatòries. També s’hi recull la despesa per la 
col·laboració del Consell Social en el projecte Nexes i les hores extraordinàri-
es per a la catalogació del fons de Biblioteca, d’acord amb el projecte aprovat 
pel Ple del Consell.

Les remuneracions de personal han disminuït els darrers anys 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 i productes no in-
ventariables (com aigua, cafès, altres) 

• Comunicacions: despesa de telèfon, connexió de dades mòbils, cor-
reu, 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 
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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 a la qualitat i millora contínua de la gestió 
administrativa i tècnica del PAS i edició de fullets de difusió dels 
ajuts del Consell Social.

• 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 de digitalització del fons de la Biblioteca, 
serveis informàtics per a l’entrega de premis, elaboració de cartells, 
duplicació dels CD que acompanyen al llibre dels Premis de Se-
cundària, 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 de las Universidades 
Españolas. 

• 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 
de la URV 2013 i del llibre El valor de l’esforç. Premis Consell Social 
URV als millors treballs de recerca de secundària 2012 i 2013. 

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
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• premi de divulgació científica dels Treballs de Fi de Grau
• ajuts per a esportistes d’alt nivell
• ajuts R2B per a la valorització del coneixement
• ajuts per promocionar la primer festa major de la URV

Transferències a altres organismes i entitats en què participa el Consell 
Social:

• Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empre-
ses

• Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
• Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Es-

pañolas 
• 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. No 
hi ha cap nova inversió ni renovació en aquest tipus de béns durant aquest 
exercici. 

caPítol Vii: transFerències de caPital

Els premis de recerca a estudiants de secundària atorguen a cada guardonat 
un ordinador portàtil: premi Consell Social URV a treballs de recerca de bat-
xillerat i treballs 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, 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. 
Aquesta despesa té la consideració de transferència de capital per al Consell 
Social. 
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4.2 Pressupost 2014 del Consell Social

El Pressupost 2014 del Consell Social va ser aprovat pel Ple del Consell el 20 
de desembre de 2013, per un import de 398.959,91 euros, un 5,78% menys 
que a l’exercici 2013. Recordem que al 2012 el pressupost del Consell va so-
frir dues retallades, la primera per aplicació del Pla d’actuació econòmica 
2011-13 que va reduir la subvenció inicialment prevista al 2011 en un 15%, 
a la qual se li va afegir un decrement addicional del 2%. Així doncs, fins 
al 2014, les diferents actuacions han comportat un decrement acumulat del 
21,65% en el pressupost del Consell.

El 28 d’abril de 2014 el Ple del Consell va modificar aquest pressupost 
per incorporar-hi el romanent.  

Pressupost de despeses
Pressupost 
inicial 2014

Modificacions
(romanent)

Pressupost 
definitiu 2014

%

Capítol I

Remuneracions de personal 126.424,26 8.903,58 135.327,84 13,46%

Capítol II

Despeses corrents de béns i serveis 146.729,28 551.988,81 698.718,09 69,50%

Arrendaments - 5.462,58 5.462,58 0,54%
Conservació i reparació - 498,33 498,33 0,05%
Material d’oficina 5.250,34 15.629,11 20.879,45 2,08%
Subministraments 733,03 3.817,61 4.550,64 0,45%
Comunicacions 1.145,36 13.581,73 14.727,09 1,46%
Transports i trasllats - 11.493,83 11.493,83 1,14%
Primes d’assegurances 1.740,95 2.160,79 3.901,74 0,39%
Protocols, publicitat i altres despeses 11.595,23 139.585,11 151.180,34 15,04%
Treballs realitzats per altres empreses 43.524,61 113.805,15 157.329,76 15,65%
Indemnitzacions per raó de serveis 75.409,45 211.410,35 286.819,80 28,53%

Despeses de publicació i distribució 7.330,31 34.544,22 41.874,53 4,17%

Capítol IV
Transferències corrents (beques i 
ajuts, participació en altres entitats) 118.934,21 37.642,73 156.576,94 15,58%
Capítol VI

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

Capítol VII

Transferències de capital 6.872,16 4.409,21 11.281,37 1,12%

TOTAL 398.959,91 606.323,01 1.005.282,92 100%
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Pressupost 2014

	  

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)

2010 2011 2012 2013 2014
% Variació 
2013-2014

Capítol I

Remuneracions 
de personal

141.108,48 141.277,54 137.324,29 126.010,58 126.424,26 0,33%

Capítol II

Despeses corrents 
de béns i serveis 

192.772,07 177.797,31 152.820,69 160.134,40 146.729,28 -3,99%

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

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

Material d’oficina 5.816,05 2.850,00 5.730,00 5.730,00 5.250,34 -8,37%

Subministraments 1.000,00 800,00 800,00 800,00 733,03 -8,37%

Comunicacions 1.953,00 1.703,00 1.250,00 1.250,00 1.145,36 -8,37%

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

Primes d’assegurances 2.000,00 2.000,00 1.900,00 1.900,00 1.740,95 -8,37%

Protocol, publicitat i altres 
diverses

46.283,71 39.349,38 10.035,45 12.654,57 11.595,23 -8,37%

Treballs fets per altres 
empreses

28.014,31 97.360,56 44.501,00 47.501,00 43.524,61 -8,37%

Indemnització per raó de 
serveis

99.500,00 29.929,37 80.604,24 82.298,83 75.409,45 -8,37%

Despeses de publicació 
i distribució

7.300,00 300,00 8.000,00 8.000,00 7.330,31 -8,37%

Capítol IV

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

162.803,82 103.588,77 125.800,00 129.800,00 118.934,21 -8,37%

Capítol VI

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

Capítol VII

Transferències de capital 11.000,00 8.292,33 7.500,00 7.500,00 6.872,16 -8,37%

TOTAL 509.184,37 432.086,72 423.444,98 423.444,98 398.959,91 -5,78%

Pressupost d'ingressos 2010 2011 2012 2013 2014

Capítol IV

Transferències corrents (Generalitat) 509.184,37 432.086,72 423.444,98 423.444,98 398.959,91

total

Variació -15,14% -2,00% 0,00% -5,78%
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Evolució del pressupost de despeses
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Evolució del pressupost d’ingressos
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Per a l’exercici 2014 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 
2010

Pressupost 
2011

Pressupost 
2012

Pressupost 
2013

Pressupost 
2014

Accions del Pla Estratègic del Consell 
Social (*) 390.265,19

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

 2002-003-Campus Terres Ebre (*) 10.000,00 10.000,00 19.455,65 17.500,00 10.276,96

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

 2003-012 Projecció exterior 25.000,00 20.000,00 15.800,00 15.800,00 17.276,00

 2003-015 Ajuts per estudiants  especial 
dificultat (*) 51.621,97 62.287,42 51.000,00 35.036,48 31.248,08

 2003-016 Servei de Biblioteca 
 i Documentació (*) 6.071,80 10.434,55 8.962,30 11.775,00 1.700,00

 2005-020 Subvenció solidària 5.081,71 5.091,84 4.234,45 4.234,45 3.989,60

 2005-025 Ajuts idees emprenedores (*) 38.000,00 47.000,00 50.125,00 32.500,00 27.000,00

 2006-030 Beques patrocinades (*) 45.000,00 156.250,00 192.500,00 151.250,00 155.000,00

 2007-038 Premi de recerca 
 de secundària (*) 39.000,00 33.000,00 77.740,01 40.000,00 44.075,48

 2007-041 Esportistes alt nivell 16.000,00 14.637,58 16.000,00 8.000,00 4.000,00

 2008-047 R2B Valorització 
 del coneixement (*) 46.900,00 36.980,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00

 2010-050 Premi Xavier López Vilar-
Qualitat PAS 8.000,00 8.000,00 11.000,00 6.000,00 7.500,00

 2010-053 Captació d'estudiants - 
Olimpíada d'Economia (*) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.762,50

 2010-054 Enquesta inserció laboral AQU 25.000,00 - - 13.750,00 1.000,00

2013-065 Premi divulgació científica 
Treballs Fi de Grau (*) 15.000,00 5.494,80

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

2013-067 Festa Major URV 2.001,00 471,82

2014-068 Ajuts Pont per a Projectes 
Educatius (*) 17.000,00

2014-069 Mercat de projectes socials (*) 1.500,00

2014-070 CEICS-Àgora (*) 15.000,00

(*) El pressupost incorpora el romanent d’exercicis anterior.
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Agrupant aquests projectes en funció dels principals eixos d’actuació 
del Consell, obtenim la distribució del pressupost 2014 següent: 

Pressupost 
Inicial 2014

Modificacions 
(romanent)

Pressupost 
final 2014

Funcionament 211.722,49 € - € 211.722,49 € 21,06 %

Accions del Pla Estratègic del Consell 
Social

- € 423.765,19 € 423.765,19 € 42,15 %

Projecció exterior i rendició de comptes 32.737,42 € 10.276,96 € 43.014,38 € 4,28 %

Acció social i captació estudiants 139.000,00 € 160.580,86 € 299.580,86 € 29,80  %

Qualitat (docència, EEES, recerca, 
emprenedoria)

15.500,00 € 11.700,00 € 27.200,00 € 2,71 %

398.959,91 € 606.323,01 € 1.005.282,92 € 100,00 %

Pressupost 2014 (amb romanent)
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4.3 Liquidació del pressupost 2013 de la uRV

El Ple del Consell Social, en la reunió de 28 d’abril de 2014, va aprovar la 
memòria econòmica auditada de l’exercici 2013 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 2013 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 2013 han estat sotmesos a auditoria de 
comptes anuals, la qual es va encarregar a la societat d’auditoria Pricewater-
houseCoopers Auditores, SL. El 24 d’abril de 2014 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

25.208.918,62 349.366,01 25.558.284,63 25.328.862,70 16.019.198,92 9.309.663,78 -229.421,93

Transferències 
corrents

72.609.258,98 -3.022.743,17 69.586.515,81 69.648.468,33 63.222.028,52 6.426.439,81 61.952,52

Ingressos 
patrimonials

1.204.461,86 48.308,35 1.252.770,21 964.920,85 894.669,70 70.251,15 -287.849,36

Alienació 
d'inversions reals

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

Transferències 
de capital

6.616.641,39 -655.908,06 5.960.733,33 5.659.207,27 2.719.012,98 2.940.194,29 -301.526,06

Actius financers 200.000,00 61.834.071,52 62.034.071,52 231.396,32 187.244,17 44.152,15 -61.802.675,20

Passius financers 0,00 56.114,81 56.114,81 386.201,78 386.201,78 0,00 330.086,97

TOTAL 
INGRESSOS

105.839.280,85 58.609.209,46 164.448.490,31 102.219.057,25 83.428.356,07 18.790.701,18 -62.229.433,06

Despeses

Concepte Previsió 
inicial

Modificació 
+/-

Previsió 
definitiva

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Estat 
d'execució

Remuneracions 
de personal

72.125.980,75 127.335,95 72.253.316,70 66.930.550,35 66.064.396,16 866.154,19 -5.322.766,35

Despeses corrents 
de béns i serveis

20.881.226,08 17.386.389,06 38.267.615,14 23.992.551,28 16.720.891,78 7.271.659,50 -14.275.063,86

Despeses 
financeres

22.001,00 226.314,58 248.315,58 148.099,27 148.099,27 0,00 -100.216,31

Transferències 
corrents

5.279.668,76 5.866.928,59 11.146.597,35 7.009.313,22 5.712.908,79 1.296.404,43 -4.137.284,13

Inversions reals 7.272.994,45 28.908.400,26 36.181.394,71 14.694.319,81 12.736.086,94 1.958.232,87 -21.487.074,90

Transferències 
de capital

7.500,00 19.268,40 26.768,40 17.111,89 12.335,12 4.776,77 -9.656,51

Actius financers 200.001,00 -92.421,68 107.579,32 107.579,32 107.579,32 0,00 0,00

Passius financers 49.908,81 6.166.994,30 6.216.903,11 1.589.122,51 1.589.122,51 0,00 -4.627.780,60

TOTAL 
DESPESES

105.839.280,85 58.609.209,46 164.448.490,31 114.488.647,65 103.091.419,89 11.397.227,76 -49.959.842,66

Dèficit / Superàvit 0,00 0,00 0,00 -12.269.590,40 -19.663.063,82 7.393.473,42 -12.269.590,40
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Conciliació del resultat pressupostari - resultat economicopatrimonial

Resultat economicopatrimonial -6.620.716,51

Amortitzacions i provisions 11.675.754,26

Periodificació i altres ajustos comptables -971.684,69

Inversió de l'exercici -9.412.642,96

Subvencions de capital -6.611.930,06

Variació neta actius i passius financers -1.079.103,73

Resultat de pressupostos tancats 750.733,29

Saldo pressupostari -12.269.590,40

Romanent incorporable a l'exercici 2012 62.130.624,29

Romanent incorporable a l'exercici 2013 48.881.840,19

 Resultat de l'exercici 979.193,70
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Balanç de situació

ACTIU Exercici 2013 Exercici 2012 PASSIU Exercici 2013 Exercici 2012

A) IMMOBILITZAT 135.622.809,74 137.386.220,94 a) FONS PROPIS 54.412.809,33 61.033.525,84

I. Inversions destinades a 

l’ús general
- - I. Patrimoni 23.195.956,90 23.195.956,90

II. Immobilitzacions 

immaterials
2.181.201,59 2.240.259,83 II. Reserves - -

III. Immobilitzacions 

materials
130.013.434,24 131.842.488,37

III. Resultats exercicis 

anteriors
37.837.568,94 43.975.372,53

IV. Inversions gestionades 3.195.323,91 3.075.310,74
IV. Resultats de 

l'exercici
-6.620.716,51 -6.137.803,59

V. Inversions financeres 

permanents
232.850,00 229.162,00

B) DESPESES A 

DISTRIBUIR EN 

DIVERSOS EXERCICIS

36.339,29 39.933,38

B) INGRESSOS 

A DISTRIBUIR EN 

DIVERSOS EXERCICIS

82.085.477,75 86.862.976,71

C) ACTIU CIRCULANT 66.610.273,31 78.783.353,50
C) PROVISIONS PER A 

RISCOS I DESPESES
3.230.357,04 3.061.120,17

I. Existències - -

II. Deutors 46.591.017,65 46.228.063,62
D) CREDITORS A 

LLARG TERMINI
17.102.795,11 18.671.834,79

III. Inversions financeres 

temporals
325.924,20 450.000,00

I. Emissions 

d’obligacions i altres 

valors negociables

- -

IV. Tresoreria 19.338.563,73 31.786.906,93
II. Altres deutes 

a llarg termini
17.102.795,11 18.671.834,79

V. Ajustaments per 

periodificació
354.767,73 318.382,95

III. Desemborsaments 

pendents sobre accions 

no exigits

- -

E) CREDITORS A 

CURT TERMINI
45.437.983,11 46.580.050,31

I. Emissions 

d’obligacions i altres 

valors negociables

- -

II. Deutes amb entitats 

de crèdit
- -

III. Creditors 22.618.369,23 21.255.865,44

IV. Ajustaments 

per periodificació
22.819.613,88 25.324.184,87

C) PROVISIONES PER 

A RISCOS I DESPESES 

CURT TERMINI

- -

TOTAL GENERAL 

ACTIU (A+B+C)
202.269.422,34 216.209.507,82

TOTAL GENERAL 

PASSIU (A+B+C+D+E)
202.269.422,34 216.209.507,82
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Compte del resultat economicopatrimonial

DEURE Exercici 2013 Exercici 2012 HAVER Exercici 2013 Exercici 2012

A) DESPESES 115.668.434,13 113.602.048,29 B) INGRESSOS 109.047.717,62 107.464.244,70

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

- -
1. Vendes i 
prestacions 
de serveis

1.255.801,97 1.720.884,17

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

107.922.181,60 106.409.616,78
3. Ingressos de 
gestió ordinària

23.881.360,94 18.964.779,74

4. Transferències i 
subvencions

7.144.596,27 6.848.903,09
4. Altres ingressos 
en gestió ordinària

1.930.207,26 2.560.402,32

5. Pèrdues 
i despeses 
extraordinàries

601.656,26 343.528,42
5. Transferències 
i subvencions

75.300.797,89 77.302.693,15

6. Beneficis 
i ingressos 
extraordinaris

6.679.549,56 6.915.485,32

ESTALVI DESESTALVI -6.620.716,51 -6.137.803,59
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Quadre de finançament

FONS APLICATS Exercici 2013 Exercici 2012 FONS OBTINGUTS Exercici 2013 Exercici 2012

1. Recursos aplicats en 
operacions de gestió

104.081.998,77 102.551.831,14
1. Recursos procedents 
d'operacions de gestió

96.646.867,95 94.288.511,97

2. Pagaments pendents 
d’aplicació

- -
2. Aportacions a fons 
patrimonial

- -

3. Despeses de 
formalització de deutes

- -
3. Subvencions de 
capital

7.509.501,64 11.563.717,04

4. Adquisicions i altres 
altes d'immobilitzat

9.816.598,04 13.713.862,81
4. Cobraments 
pendents d’aplicació

- -

5. Disminucions 
directes de patrimoni

- -
5. Increments directes 
de patrimoni

- 20.783,63

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

1.980.556,76 2.943.080,51
6. Deutes a llarg 
termini

411.517,08 711.096,11

7. Provisions per a 
riscos i despeses

- -
7. Alienacions i altres 
baixes d'immobilitzat

280.253,91 618.717,29

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

- 450.000,00

TOTAL 
D'APLICACIONS

115.879.153,57 119.208.774,46 TOTAL D'ORÍGENS 104.848.140,58 107.652.826,04

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

0,00 0,00

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

11.031.012,99 11.555.948,42

Variació del capital circulant

Exercici 2013 Exercici 2012

Augments Disminucions Augments Disminucions

1. Existències - - - -

2. Deutors 2.138.817,50 1.773.793,85 7.984.876,40 835.867,26

3. Creditors 1.495.998,68 2.887.862,63 - 1.592.888,16

4. Inversions financeres temporals - 124.075,80 - 1.550.000,00

5. Emprèstits i altres deutes C/T 32.860,16 - 65.364,51 -

6. Altres comptes no bancaris - 5.569,62 17.601,34 -

7. Tresoreria - 12.448.343,20 - 14.267.571,67

8. Ajustaments per periodificació 2.540.955,77 - - 1.377.463,58

TOTAL 6.208.632,11 17.239.645,10 8.067.842,25 19.623.790,67
TOTAL VARIACIÓ CAPITAL 

CIRCULANT
11.031.012,99 11.555.948,42



72 73

Memòria del Consell Social de la URV 2014

Valoració de l’inventari patrimonial

Denominació Valor a 31/12/12 Valor a 31/12/13
Amortització 
acumulada 
a 31/12/13

Valor net 
comptable 
a 31/12/13

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 5.637.060,65 5.874.798,19 3.693.596,60 2.181.201,59

Propietat industrial 19.347,01 19.347,01 19.347,01 0,00

Aplicacions informàtiques 3.813.734,80 3.959.636,57 3.573.440,46 386.196,11

Aplicacions informàtiques en curs 319.341,09 411.176,86 0,00 411.176,86

Drets sobre béns en règim 
d'arrendament financer

1.484.637,75 1.484.637,75 100.809,13 1.383.828,62

IMMOBILITZAT MATERIAL 247.858.757,72 255.850.888,71 125.837.454,47 130.013.434,24

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

Construccions 96.693.999,61 98.923.469,74 22.169.427,85 76.754.041,89

Construccions en curs 4.405.343,61 5.951.098,84 0,00 5.951.098,84

Instal·lacions tècniques 36.014.597,80 36.577.429,11 25.321.141,07 11.256.288,04

Instal·lacions tècniques en curs 140.857,46 1.220.232,56 0,00 1.220.232,56

Maquinària 13.116.616,22 13.333.719,82 10.963.386,67 2.370.333,15

Maquinària en curs 369.630,35 393.665,75 0,00 393.665,75

Utillatge 819.723,03 846.223,14 700.753,42 145.469,72

Mobiliari 15.064.112,80 15.575.008,64 11.439.401,23 4.135.607,41

Equips processament d'informació 13.837.880,86 14.012.176,92 12.339.864,39 1.672.312,53

Elements de transport 43.014,17 43.014,17 29.320,28 13.696,89

Fons bibliogràfics 17.496.348,03 18.068.557,87 18.068.557,87 0,01

Infraestructura científica 30.344.947,39 31.355.644,04 24.346.938,70 7.008.705,34

Altre immobilitzat material 476.845,76 515.807,47 458.662,99 57.144,48

IMMOBILITZAT FINANCER 229.162,00 232.850,00 0,00 232.850,00

Inversions financeres permanents 
en capital d’empreses privades

229.162,00 232.850,00 0,00 232.850,00

Aportacuins al fons patrimonial 
en OO.AA.

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

Crèdits a llarg termini préstecs 
S. Públic

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

TOTALS 253.724.980,37 261.958.536,90 129.531.051,07 132.427.485,83
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4.4 Pressupost 2014 de la uRV 1

El Ple del Consell Social, en la reunió de 20 de desembre de 2013, va aprovar 
el Pressupost 2014 de la URV i la documentació que com cada any s’hi anne-
xa, que comprèn:

• Una memòria explicativa del pressupost 2014
• 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 (activitat do-

cent)
• 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 CRAI centres
• Annex sobre la distribució d’ajuts als sindicats
• Tarifes dels serveis

1 Dades extretes del pressupost 2013 i 2014 de la Universitat, aprovats pel Consell Social.
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Pressupost d’ingressos

Pressupost d'ingressos 2013 % 2014 % Variació 

Capítol III 

Taxes, venda de béns i serveis i altres 
ingressos 

25.208.918,62 23,82 % 25.674.705,27 25,09 % 1,85 %

Preus públics 23.547.109,95 22,25 % 24.155.902,41 23,61 % 2,59 %

Prestació de serveis 1.361.808,67 1,29 % 1.318.802,86 1,29 % -3,16 %

Altres ingressos 300.000,00 0,28 % 200.000,00 0,20 % -33,33 %

Capítol IV 

Transferències corrents 72.609.258,98 68,60 % 70.370.343,79 68,77% -3,08 %

Transferències corrents del sector 
públic estatal

1.541.958,31 1,46 % 1.277.400,59 1,25 % -17,16 %

Transferències corrents d'organismes 
autònoms i administratius 

388.393,51 0,37 % 470.485,84 0,46 % 21,14 %

Transferències de la Generalitat de Catalunya 69.388.803,60 65,56 % 66.999.361,10 65,48 % -3,44 %

Transferències corrents d'altres ens públiques 215.800,00 0,20 % 438.300,00 0,43 % 103,10 %

Transferències corrents d'empreses privades 578.923,54 0,55 % 479.261,10 0,47 % -17,22 %

Transferències corrents de famílies i entitats 
sense finalitat de lucre

291.513,42 0,28 % 397.807,81 0,39 % 36,46 %

Transferències corrents de l'exterior 203.866,60 0,19 % 307.727,41 0,30 % 50,95 %

Capítol V 

Ingressos patrimonials 1.204.461,86 1,14 % 306.563,10 0,30% -74,55 %

Interessos de dipòsit 1.098.000,00 1,04 % 190.000,00 0,19 % -82,70 %

Interessos patrimonials no financers 76.131,94 0,07 % 70.622,86 0,07 % -7,24 %

Concessions administratives 30.329,92 0,03 % 45.940,24 0,04 % 51,47 %

Capítol VII 

Transferències de capital 6.616.641,39 6,25 % 5.768.724,88 5,64% -12,81 %

Transferències de capital del sector públic 
estatal

3.247.210,83 3,07 % 2.044.956,54 2,00 % -37,02 %

Transferències de capital de la Generalitat 
de Catalunya

1.982.242,08 1,87 % 1.659.846,08 1,62 % -16,26 %

Transferències de capital d'empreses privades 63.425,12 0,06  % 65.264,44 0,06 % 2,90 %

Transferències de capital famílies i entitats 
sense finalitat de lucre

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

Transferències de capital de l’exterior 1.323.763,36 1,25 % 1.993.657,82 1,95 % 50,61 %

Capítol VIII 

Actius financers 200.00,00 0,19 % 200.000,00 0,20% 0,00 %

Reintegrament de préstecs i bestretes fora 
del sector públic

200.000,00 0,19 % 200.000,00 0,20 % 0,00 %

TOTAL 105.839.280,85 100,00 % 102.320.337,04 100,00 % -3,32 %
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Evolució del pressupost d’ingressos
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Pressupost de despeses

Pressupost de despeses 2013 % 2014 % Variació

Capítol I 

Remuneracions de personal 72.125.980,75 68,15 % 72.544.588,02 70,90 % 0,58 %
Alts càrrecs 909.472,63 0,86 % 899.342,97 0,88 % -1,11 %

Personal eventual 1.114.440,90 1,05 % 1.161.082,68 1,13 % 4,19 %

Personal funcionari 31.329.977,31 29,60 % 30.624.156,00 29,93 % -2,25 %

Personal laboral 21.537.013,94 20,35 % 22.729.385,88 22,21 % 5,54 %

Altre personal contractat 65.017,62 0,06 % 0,00 0,00 % -100,00 %

Incentius al rendiment i activitats 
extraordinàries 

4.455.721,90 4,21 % 4.539.396,87 4,44 % 1,88 %

Assegurances i cotitzacions socials 9.832.420,86 9,29 % 10.053.015,26 9,83 % 2,24 %

Altres accions 1.315.029,12 1,24 % 1.779.260,51 1,74 % 35,30 %

Investigador actiu 678.000,00 0,64 % 840.000,00 0,82 % 23,89 %

Programa de foment a la recerca 888.886,47 0,84 % 856.680,00 0,84 % -3,62 %

Minoracions despeses de personal 0,00 0,00 -937.732,15 -0,92 %
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Pressupost de despeses 2013 % 2014 % Variació

Capítol II 

Despeses corrents de béns i serveis 20.881.226,08 19,73 % 19.402.600,47 18,96 % -7,08 %
Arrendaments i cànons 3.261.702,67 3,08 % 3.288.605,86 3,21 % 0,82 %

Conservació i reparació 4.029.128,66 3,81 % 3.288.605,86 3,21 % 0,82 %

Material, subministrament i altres 11.345.464,76 10,72 % 10.279.634,73 3,99 % 1,31 %

Indemnització per raó de serveis 773.867,20 0,73 % 471.592,43 0,46 % -39,06 %

Despeses de publicació i distribució 196.116,58 0,19 % 169.288,54 0,17 % -13,68 %

Despeses centres i departaments 1.216.241,73 1,15 % 1.067.681,30 1,04 % -12,21 %

Programes de màster i doctorat 58.704,48 0,06 % 43.949,89 0,04 % -25,13 %

Capítol III 

Despeses financeres 22.001,00 0,02 % 42.622,10 0,04 % 93,73 %

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

Interessos de demora i altres despeses 
financeres 

22.000,00 0,02 % 42.621,10 0,04 % 93,73 %

Capítol IV 

Transferències corrents 5.279.668,76 4,99 % 3.740.917,87 3,66 % -29,14 %

Capítol VI 

Inversions reals 7.272.994,45 6,87 % 6.301.255,25 6,16 % -13,36 %

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 

948.731,62 0,90 % 783.158,68 0,77 % -17,45 %

Inversions immobilitzat immaterial 4.402.805,40 4,16 % 3.956.175,24 3,87 % -10,14 %

Despeses centres i departaments 304.060,43 0,29 % 266.920,33 0,26 % -12,21 %

Pla plurianual d'inversions 1.617.396,00 1,53 % 1.295.000,00 1,27 % -19,93 %

Capítol VII 

Transferències de capital 7.500,00 0,01 % 6.872,16 0,01 % -8,37 %

Capítol VIII 

Actius financers 200.001,00 0,19 % 200.001,00 0,20 % 0,00 %
Concessió de préstecs i bestretes fora 
del sector públic 

200.000,00 0,19 % 200.000,00 0,20 % 0,00 %

Adquisició de participacions en 
societats amb caràcter temporal 

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

Capítol Ix 

Passius financers 49.908,81 0,05 % 81.480,17 0,08 % 63,26 %
TOTAL 105.839.280,85 100,00 % 102.320.337,04 100,00 % -3,32 %
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Evolució del pressupost de despeses
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Pressupost per programes

Pressupost per programes 2013 % 2014  % Variació

1 Docència 3.572.614,84 3,38 % 2.968.596,59 2,90 % -16,91 %

2
Investigació i 
transferència 

14.379.188,58 13,59 % 14.118.450,12 13,80 % -1,81 %

3
Estudiants i comunitat 
universitària 

2.974.101,59 2,81 % 2.674.650,57 2,61 % -10,07 %

4 Infraestructura i CRAI 3.811.256,34 3,60 % 3.239.966,29 3,17 % -14,99 %

5 Universitat i societat 1.657.109,59 1,57 % 1.383.091,01 1,35 % -16,54 %

6
Personal. Formació 
i avaluació 

66.408.039,67 62,74 % 65.525.570,61 64,04 % -1,33 %

7 Despeses generals 13.036.970,24 12,32 % 12.410.011,85 12,13 % -4,81 %

TOTAL 105.839.280,85 100 % 102.320.337,04 100 % -3,32 %
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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 2014-15 (Tarragona, 15 de 
setembre de 2014)

Secretari d’Universitats i Recerca, 
Magnífic Rector,
Il·lustríssim Alcalde de Tarragona,
Membres de la comunitat universitària,
Senyores i senyors,

En primer lloc, voldria felicitar i agrair al rector Ferré i al seu equip haver 
pres el relleu de l’anterior equip rectoral, liderat per l’aleshores rector Grau, 
en la tasca de dirigir la Universitat.

Encetem un nou curs i, per tant, una nova oportunitat d’anar millorant, 
d’anar construint sobre allò que ja s’ha aconseguit, el desenvolupament de 
la nostra Universitat Rovira i Virgili. 

Són temps turbulents, de tempesta, curts de pressupostos i d’oportu-
nitats. En temps així és important que cadascun de nosaltres conegui quin 
lloc li toca ocupar i la contribució que ha de fer per assolir els objectius. La 
complexitat del moment i el nivell assolit per la Universitat Rovira i Virgi-
li, gràcies a la bona feina feta per tota la comunitat universitària, fan que 
en aquesta nova etapa s’hagin d’esmerçar esforços nous i més intensos, als 
quals donarem suport des del Consell Social amb iniciatives pròpies o con-
juntes amb la societat que ens envolta.

Per contribuir a l’èxit de la URV, el Consell Social busca i identifica 
oportunitats de suport a la Universitat i reforça la relació entre la Universitat, 
les institucions, les empreses i la societat amb les directrius del Pla Estratè-
gic, que ha començat a donar resultats molt positius i transversals. En són 
alguns exemples: 

• El I Mercat de Projectes Socials a la ciutat de Reus, que vol tenir 
continuïtat aquest curs a Tarragona, i vincula la Universitat amb el 
teixit associatiu ciutadà.
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• La primera convocatòria i resolució del projecte pont, que interre-
laciona l’educació primària i secundària amb l’educació universi-
tària.

• I també les trobades empresarials de les pimec amb els responsa-
bles de la transferència de coneixement de la URV per buscar siner-
gies comunes.

No podem oblidar, a més a més, quasi vint projectes, operatius des de 
fa uns anys, destinats al foment de l’emprenedoria, la solidaritat, la valorit-
zació del coneixement, l’ajut social o el reconeixement de la qualitat.

Tots s’han portat a terme amb l’ajuda, la col·laboració i la coparticipació 
de vicerectorats, centres, departaments, la Fundació URV i l’Institut de Cièn-
cies de l’Educació; i, alguns, fins i tot, amb la coparticipació d’institucions i 
empreses. A tots els hem d’agrair l’esforç.

Arribar a ser en el lloc 66 d’entre totes les universitats del món de menys 
de cinquanta anys de vida no és fàcil. Això obre moltes portes a la internacio-
nalització de la nostra Universitat i la qualificació com a centre d’excel·lència 
internacional. Hem de continuar en aquesta línia.

De què parlo? Quin és el motor que fa que la URV tingui els nivells 
d’excel·lència que indiquen els diferents rànquings universitaris? Doncs, des 
del meu punt de vista, tot és tan simple —o tan complex— com que aquest 
motor són les persones. Les persones fan la diferència, les persones són les 
que tenen l’ambició per progressar, la motivació per treballar per aconseguir 
les diferents fites que s’estableixen, la necessitat de comunicar-se i de col-
laborar en un objectiu comú. Les persones que treballen a la Universitat, a 
l’Administració o a la societat que envolta la Universitat. 

Tota aquesta dinàmica fa que s’obtinguin resultats extraordinaris. Així 
doncs, és important que aquesta dinàmica continuï i que tots i totes treba-
llem per la millora contínua de la nostra universitat.

Per què fem tot això? Perquè la societat que té una universitat potent 
esdevé una societat potent, autosuficient, líder! Altres en diuen la societat 
del coneixement.

Anem pel bon camí, però ens queda bastant per fer i, a més a més, ho 
hem de fer en la direcció que nosaltres elegim.

Les dimensions de desenvolupament del Centre d’Excel·lència Inter-
nacional Catalunya Sud, que s’ha esmentat altres vegades al llarg d’aquest 
acte, identifiquen les àrees econòmiques principals de l’àrea d’influència de 
la URV.
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Mantinguem el rumb, alineem esforços, treballem plegats; els resultats 
ja són aquí i s’han de multiplicar. I, per a tot això, necessitem també el suport 
de l’Administració catalana, perquè el curs que avui inaugurem —igual que 
deia el curs passat— serà, un any més, transcendent, ja que la situació econò-
mica, política i social del nostre país continua sent complexa.

Per acabar, vull fer palès el meu reconeixement i l’enhorabona als gua-
nyadors 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, 
que he lliurat durant aquest acte.

També vull donar l’enhorabona a la Dra. Liz Russell Brown, de la Facul-
tat de Lletres, que ha guanyat el premi Consell Social a la Qualitat Docent, 
en la modalitat individual, amb el treball “SMiLE: Students of Mobility & 
Learning English”.

I a la Dra. Mercè Gisbert Cervera i al Dr. Josep Holgado Garcia, de la 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, guanyadors de la modalitat 
col·lectiva del premi amb el treball “Emprendre: una actitud per orientar la 
vida professional”, que també ha estat guanyador del títol col·lectiu de la 
distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya 2014. 

Moltes felicitats a tots.
Finalment, vull agrair al Dr. Bonaventura Clotet la magnífica lliçó in-

augural, producte de la llarga experiència i els coneixements sobre la sida. 
Ens ha ofert la visió històrica d’un fenomen que va impactar tot el món en el 
moment de la seva aparició (l’any 1981) i afecta a hores d’ara un ampli col-
lectiu humà (6,4 milions de morts i més de 40 milions d’infectats). Persones 
com vostè, entregades al desenvolupament d’una vacuna, aporten un bri 
d’esperança perquè en el futur la síndrome d’immunodeficiència adquirida 
es pugui tractar com una malaltia comuna i, fins i tot, es pugui arribar a 
eradicar-la.

Gràcies a tots vostès per la seva presència en aquest acte. Els desitjo un 
molt bon curs acadèmic 2014-2015.

Moltes gràcies.
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Discurs del president Anton Valero en l’acte de pressa de possessió 
del rector Ferré

Paranimf de la URV, 3 de juny de 2014

Honorable Conseller, 
Magnífics rectors, 
Secretari general, 
Alcaldes, autoritats, membres de la comunitat universitària i del Consell So-
cial, 
Senyores i senyors,

Avui tenim en aquesta mesa dos rectors: un, deixa el càrrec, l’altre, en pren 
possessió. Així doncs, començaré agraint al rector sortint, el Dr. Grau, en 
Xavier, i al seu equip rectoral la tasca feta al llarg d’aquests anys. Amb el seu 
lideratge la Universitat Rovira i Virgili ha seguit evolucionant molt positiva-
ment en els tres àmbits que li són propis: la docència, la recerca i la transfe-
rència de tecnologia, a uns nivells que ens omplen d’orgull. 

També ha evolucionat en la seva dimensió d’influència social. La Uni-
versitat ha esdevingut un referent en les nostres comarques, i no solament 
aquí sinó arreu de Catalunya i de l’Estat, el reconeixement com a Centre 
d’Excel·lència Internacional no és res més que una constatació d’aquesta fita.

Tot això s’ha realitzat construint sobre la feina que la Universitat va fer 
amb el lideratge dels rectors precedents; etapes també molt fructíferes, en 
què la continuïtat ha estat clau en aquesta evolució tan positiva.

Rector, deixes també una universitat amb una situació financera equi-
librada encara que, amb les retallades que hem anat patint els darrers anys, 
haurem de ser ben innovadors per poder seguir desenvolupant els nostres 
objectius amb els recursos existents. 

Esperem que els propers anys la URV sigui tractada com el que és: una 
universitat altament efectiva que utilitza els recursos assignats de manera 
molt productiva i, per tant, ha de ser tractada com a tal. Necessitem el vostre 
suport per seguir en aquesta singladura.

La Universitat és, i ha de ser, un agent fonamental per desenvolupar una 
societat basada en el coneixement a les comarques de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre. El seu abast ha de cobrir aquestes comarques, però ha d’anar molt 
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més enllà i aconseguir que la nostra economia sigui globalment competitiva 
en els àmbits que ens pertoquen.

Des del Consell Social, com a representants de la Societat al voltant de 
la URV, estem orgullosos de la nostra universitat. Dic nostra i vull dir nostra. 
La URV és una joia que entre tots hem de protegir i fer créixer. En aquest 
sentit, em vull dirigir al nou rector, el Dr. Josep Anton Ferré Vidal a qui dono 
l’enhorabona per haver guanyat les eleccions; unes eleccions que, per prime-
ra vegada, han tingut dues candidatures en la nostra universitat; i això ha 
representat una novetat. 

La universitat no és un país, ni un estat, i el govern de la universitat no 
necessita una oposició. El que necessita la universitat és un equip rectoral 
que lideri el progrés de la institució i que tingui darrere seu totes les perso-
nes que hi treballen, sense fissures. 

Per tant, des del Consell Social esperem que la comunitat universitària 
faci pinya per continuar fent més i més alt i ferm el nostre castell. Necessitem 
a tothom, perquè el castell és impressionant! I molt engrescador! Tot això 
requereix diàleg, integració, posar els objectius clars, assumir diferents punts 
de vista per treballar tots en la mateixa direcció. Això és el que el Consell 
Social espera de la comunitat universitària. Estic segur que el rector Ferré 
sabrà liderar aquesta nova etapa i teixir les aliances per seguir enriquint la 
nostra URV.

Des del Consell Social aquesta col·laboració la volem concretar ben avi-
at posant en comú el Pla Estratègic del Consell i els objectius que definitiva-
ment conformen el pla de treball de l’equip rectoral i, per tant, de la comuni-
tat universitària que abans he esmentat. D’aquesta manera, anant plegats en 
la mateixa direcció, identificarem les sinergies que han de donar els millors 
resultats i posarem fil a l’agulla, allà on no el tinguem posat encara, per anar 
treballant en benefici de la Universitat i del territori que l’acull. 

Així doncs, aprofitant la presència del conseller Mas-Colell, vull reno-
var el compromís del Consell Social amb la seva Universitat i demanar a la 
Conselleria que li doni suport, que l’ajudi a consolidar el reconeixement as-
solit d’universitat de primer nivell, no només mantenint un pressupost equi-
librat o reprenent els projectes de construcció aturats a Reus i Tarragona, sinó 
fixant objectius ambiciosos perquè la URV sigui un dels motors econòmics 
del sud de Catalunya en la nova societat del coneixement. La URV vol seguir 
excel·lint en la docència, la investigació i la transferència de coneixement 



84 MT

Memòria del Consell Social de la URV 2014

que li són propis, hem de continuar carregant aquest castell sense límits que 
esmentava al començament de la meva intervenció.

Ningú ha dit que l’ofici de rector sigui fàcil, Dr. Ferré. Tenim tota la con-
fiança en les teves capacitats, per això t’han elegit per dur a terme aquesta 
tasca. Estic segur que faràs una feina extraordinària i, per tant, et desitgem a 
tu i al teu equip una encertada i exitosa gestió al davant de la URV. 

Moltes gràcies.

Acte de presa de possessió del rector Josep Anton Ferré.
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