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1. Presentació del president en funcions

Us fem a mans la Memòria del Consell Social de la Universitat Rovira i Vir-
gili corresponent a 2021, any marcat per un fet extremament dolorós: la mort 
del nostre amic i president, Joan Pedrerol. El seu tarannà afable i la seva 
magnífica gestió deixa una profunda petjada tant en el Consell Social com en 
la Universitat Rovira i Virgili, en els sistemes universitaris català i espanyol 
i en la societat de les terres tarragonines.

La situació de pandèmia per la covid-19, encara present, ens ha fet con-
tinuar la nostra tasca com l’any 2020, mig presencial i mig virtual, que ha 
permès mantenir les nostres obligacions normatives i la política de dotar 
projectes, ajuts, beques i premis per ajudar els que ho necessiten o reconèixer 
els que excel·leixen i per contribuir, en definitiva, a l’èxit de la URV i de la 
societat que l’envolta.

L’any 2021, en plena evolució de la pandèmia, hem tornat a destinar 
tots els recursos econòmics ordinaris previstos i una part dels romanents 
d’anys anteriors als ajuts, dels quals volem destacar els destinats a matrícu-
la, manutenció i transport per als estudiants afectats pels efectes econòmics 
de la pandèmia, amb l’objectiu que cap estudiant quedi exclòs dels estudis 
universitaris.

Malgrat les restriccions pressupostàries a la URV, seguim assolint molt 
bons resultats, tant a nivell nacional com internacional, amb l’ajut de tots els 
que conformen la comunitat universitària. 

Aquesta Memòria us descriu amb detall les activitats del Consell Social 
i les xifres bàsiques del Consell Social i de la Universitat Rovira i Virgili. 

I acabo amb una frase que escrivia a la Memòria de l’any 2020 l’amic 
i president, Joan Pedrerol, que resumeix l’esperit del nostre Consell Social: 
«Us asseguro que el Consell Social, d’acord amb el seu pla estratègic i des de 
la priorització en el si del Ple dels recursos i fons de què disposa, que garan-
teixen el compliment de les seves funcions i la seva independència, seguirà 
treballant amb la rectora, l’equip de govern i tota la comunitat universitària 
per fer de la URV cada dia una universitat més capdavantera, de referència 
i que mantingui de manera continuada la il·lusió per assolir l’excel·lència en 
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cadascuna de les seves missions: la docència, la recerca amb la transferència 
de coneixement i la tercera missió.»

Em refermo en aquestes idees, que són el fil conductor del meu sobtat 
mandat.

Joan enric carreres Blanch

President en funcions del Consell Social
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2. 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 de Josep M. Freixes i Cavallé. Posteriorment, el 
30 de juny de 1999, es va constituir de nou a causa de l’entrada en vigor de la 
Llei 16/1998 dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya. 
Aleshores també va presidir el Consell Social Josep M. Freixes i Cavallé.

El 24 de desembre de 2001, el Govern de la Generalitat va nomenar 
president del Consell Social de la URV Josep Gomis i Martí, que va prendre 
possessió del càrrec el 4 de febrer de 2002.

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei d’universitats de Catalunya, al 
febrer de 2003, comença un període de transició després del qual cal tornar a 
constituir un nou Consell Social i adaptar-ne la composició i l’estructura a la 
nova regulació. Per dur a terme aquesta adaptació, la Llei va fixar 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 Àngel Cunillera i Zárate, el qual va ser re-
novat en el càrrec pel Govern de la Generalitat el 29 d’abril de 2008.

El 17 de juliol de 2012, pren possessió del càrrec de president Anton 
Valero Solanellas.

El 28 de gener de 2015, pren possessió del càrrec de president Joan Pe-
drerol Gallego i, el 19 de febrer de 2019, el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya el va renovar. Malauradament, el president mor el 19 de novembre de 
2021 i, des d’aleshores, el vicepresident, Joan Enric Carreres Blanch, exerceix 
com a president en funcions fins que el Govern de la Generalitat nomeni un 
nou president del Consell Social.

2.2 Normativa reguladora 

La Llei orgànica d’universitats estableix que el Consell Social és l’òrgan de 
participació de la societat en la universitat, amb competències tan importants 
com la supervisió de les activitats econòmiques de la universitat (l’aprovació 
del pressupost, de la programació pluriennal i dels comptes anuals de la 
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universitat i de les entitats dependents), el rendiment dels serveis, la promo-
ció de la col·laboració de la societat en el finançament de la universitat i les 
relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic 
i social. Així mateix, estableix que ha de ser una llei autonòmica la que reguli 
la composició, les funcions i la designació dels membres del Consell Social.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya va aprovar, el 19 de febrer 
de 2003, la primera llei d’universitats de Catalunya: la Llei 1/2003. Aquesta 
norma regula el funcionament de les universitats integrades en el sistema 
universitari de Catalunya i estableix les funcions, la composició, el funciona-
ment i l’estructura dels consells socials catalans.

L’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili també defineix el Consell 
Social com l’òrgan de participació de la societat en la Universitat; a més, con-
creta 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, 
del 26 d’agost (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3.963, del 
8 de setembre de 2003) i modificat per acord de Govern, el 27 de març de 
2012 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6.100, del 2 d’abril 
de 2012).

Finalment, el Reglament d’organització i funcionament del Consell So-
cial de la URV, aprovat en la sessió del Ple del 25 de juliol de 2016 i modificat 
el 25 de juliol de 2018, en concreta el funcionament intern

2.3 Composició del Ple (31 de desembre de 2021)

En representació dels interessos socials:
Pendent, Govern de la Generalitat de Catalunya (president)
Robert Vendrell Aubach, Govern de la Generalitat de Catalunya
Berta Cabré Prim, Govern de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Via Rovira, Parlament de Catalunya
Pendent, Parlament de Catalunya
Noemí Llauradó Sans, ens territorials 
Joan Llort Vallès, organitzacions sindicals 
Josep Antoni Belmonte Marín, organitzacions empresarials
Joan Enric Carreres Blanch, antics alumnes (vicepresident i president 
en funcions)
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En representació del Consell de Govern:
MeMBres nats

Rectora: María José Figueras Salvat
Secretària general: Laura Román Martín 
Gerenta en funcions: Sílvia Montserrat Sancho Roca

MeMBres designats

Jordi Sardà Pons, personal docent i investigador
Esther Puig Vila, personal d’administració i serveis
Pendent, estudiant

secretari executiu del consell social

Jordi Gavaldà Casado

Assisteixen regularment a les sessions del Ple i de la Comissió Econò-
mica del Consell Social en qualitat de convidats Joan Canela Coll (organitza-
cions sindicals) i Enric Roda Sánchez (organitzacions empresarials).

Modificacions al llarg de l’any

El 19 de novembre, mor Joan Pedrerol Gallego, president del Consell Social. 
El seu càrrec queda vacant i ocupat en funcions pel vicepresident del Con-
sell, Joan Enric Carreres Blanch.

El 22 de novembre, Sílvia Montserrat Sancho Roca és nomenada geren-
ta en funcions en substitució d’Eva Borràs Balcells. Consegüentment, en ser 
membre nata, passa a ser membre del Consell Social.

M E M Ò R I A  C O N S E L L  S O C I A L  U R V  2 0 2 1  
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SECRETARI EXECUTIU DEL CONSELL SOCIAL 
Jordi Gavaldà Casado 
 
Assisteixen regularment a les sessions del Ple i de la Comissió Econòmica del 
Consell Social en qualitat de convidats Joan Canela Coll (organitzacions sindicals) 
i Enric Roda Sánchez (organitzacions empresarials). 

Modificacions al llarg de l’any 

El 19 de novembre, mor Joan Pedrerol Gallego, president del Consell Social. El 
seu càrrec queda vacant i ocupat en funcions pel vicepresident del Consell, Joan 
Enric Carreres Blanch. 

El 22 de novembre, Sílvia Montserrat Sancho Roca és nomenada gerenta en 
funcions en substitució d’Eva Borràs Balcells. Consegüentment, en ser membre 
nata, passa a ser membre del Consell Social. 
 

 
 

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 convoca i presideix les sessions del Ple i exerceix les altres funcions 
pròpies de la presidència d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són 
encomanades per la Llei d’universitats de Catalunya, pel Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Social i per la resta de la normativa 
vigent. 

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 societat 
catalana, un vicepresident o una vicepresidenta, en qui pot delegar funcions 
representatives i que el substitueix en cas de vacant, absència, malaltia o 
qualsevol altra causa legal. 

El 4 de novembre de 2014, el president Anton Valero va nomenar Joan Enric 
Carreres Blanch vicepresident del Consell Social de la URV i, el 28 de gener de 
2015, el president Joan Pedrerol en ratificà el nomenament.  
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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 convoca i presideix les sessions del Ple i exerceix les altres 
funcions pròpies de la presidència d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que 
li són encomanades per la Llei d’universitats de Catalunya, pel Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Social i per la resta de la norma-
tiva vigent.

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 societat 
catalana, un vicepresident o una vicepresidenta, en qui pot delegar funcions 
representatives i que el substitueix en cas de vacant, absència, malaltia o 
qualsevol altra causa legal.

El 4 de novembre de 2014, el president Anton Valero va nomenar Joan 
Enric Carreres Blanch vicepresident del Consell Social de la URV i, el 28 de 
gener de 2015, el president Joan Pedrerol en ratificà el nomenament. 

De la Secretaria

La Secretaria és l’estructura administrativa bàsica de suport al Consell Soci-
al. El secretari executiu del Consell Social n’és el cap, que és nomenat i se-
parat pel president i cessa en el càrrec quan cessa el president. En el cas que 
el secretari executiu no sigui membre del Consell Social, assisteix, amb veu i 
sense vot, a les sessions del Ple i de les comissions. 

El 28 de gener de 2015, el president Joan Pedrerol va ratificar el nome-
nament del doctor Jordi Gavaldà Casado com a secretari executiu del Con-
sell Social.

Del Ple

El Ple està integrat per tots els membres del Consell Social. 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. 
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Els acords s’hi prenen per assentiment o per majoria simple dels mem-
bres que hi assisteixen, llevat dels casos en què el Reglament estableixi una 
majoria més qualificada. En cas d’empat, el vot del president dirimeix. El 
vot és indelegable i els acords són executius a partir del moment en què 
s’adopten, exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament 
davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

De les comissions

La Llei d’universitats de Catalunya preveu 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 cre-
gui convenients per desenvolupar correctament les seves funcions. Aquesta 
Comissió es va constituir el 27 d’octubre de 2004 i està formada per tots els 
membres del Consell, es reuneix preferentment abans de cada sessió del Ple 
i és presidida pel president del Consell Social.

El Consell Social disposa també de la Comissió de Creació d’Empreses 
d’Origen Universitari, que té la finalitat d’estudiar i elaborar l’informe previ, 
al qual es refereix la disposició addicional 24 de la Llei orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, de modificació de la Llei orgànica d’universitats, aprovar la par-
ticipació o la desvinculació de la URV en aquestes entitats, així com les fun-
cions que regula el Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la URV.

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

M E M Ò R I A  C O N S E L L  S O C I A L  U R V  2 0 2 1  
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Participació econòmica en els Premis Gerard Vergés del Campus Terres 
de l’Ebre als millors treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius 
de grau superior 

Participació econòmica en el projecte Nexes, de col·laboració amb 
secundària 

Participació en els ajuts extraordinaris de matrícula, del Vicerectorat 
d’Estudiants i Ocupabilitat.   

Participació econòmica en el Premi Oficina Compromís Social 
"Immaculada Sastre Miró" 

 
 

 

 

3.4 Ajuts i premis  

 

Premi Consell Social a la Qualitat Docent 

Per vint-i-unè any consecutiu es van atorgar aquests premis, que tenen per 
objectiu identificar i reconèixer l’esforç del professorat de la URV per millorar la 
qualitat de la docència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats. 
El premi té una dotació de 3.500 euros per a cadascuna de les dues modalitats 
convocades: individual i col·lectiva. Els treballs premiats van ser els següents: 

Modalitat individual: 

“APS i COIL amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible des de 
l’assignatura de Política i Gestió Educativa de la URV i Ètica i ciutadania del TEC 
de Monterrey Mèxic” de M. Concepció Torres Sabaté, de la Facultat de Ciències 
de l'Educació i Psicologia. 

Modalitat col·lectiva 

“La ciutat com a espai d’ensenyament i aprenentatge” de Núria Ruiz Morillas i 
Joan Farré Villa, de la Facultat de Química. 
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2.5 Participació i representació del Consell Social (31 de desembre 
de 2021)
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Ple del Consell Social x x x x x x x x x x x x x x (1)

Comissió Econòmica x x x x x x x x x x x x x x (1)

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari x x x x x (1)

Claustre Universitari x (1) x (1) x (1) x (1) x x (1) x (1) x x x x x (1) x (1) x
Consell d’Alumni x
URV Solidaria x
Consells Assessors Centre CTE 

ETSE

Patronat Fundació URV x x x x x

Comissió Seguiment Càtedra de Foment 
de l’Emprenedoria x

Consell de Govern x x x
Comissió Política Acadèmica i Docència x
Comissió de Política Científica i de Transferència x
Consell de Govern - AQU Catalunya x
Junta Del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) x
Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya 
(CIC) x x

Acup - Associació Catalana d’Universitats Públiques x
Jornades Presidents i Secretaris Consells Socials Catalans x x
Conferencia de Consejos Sociales Universidades 
Españolas (CCSUE) x x

Comisión Económica de la Conferencia de Consejos 
Sociales Universidades Españolas (CCSUE) x

Fundació Gresol x

(1) Amb veu i sense vot
CTE Campus Terres de l’Ebr
ETSE Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
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Assistència i participació del Consell Social en altres òrgans

Òrgans interns 

Claustre Universitari

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat 
universitària. Està constituït pel rector o rectora, que el convoca; el secretari 
o secretària general, el gerent o la gerenta i un màxim de dos-cents membres 
més: membres del Consell de Direcció no previstos en el paràgraf anterior, 
els degans i deganes i els directors i directores de centre, de departament, 
d’institut universitari de recerca, una representació del col·lectiu docent i 
investigador, estudiants i personal d’administració i serveis.

Entre les funcions del Claustre hi ha modificar l’Estatut de la Universi-
tat, elegir els representants dels diversos sectors de la comunitat università-
ria en el Consell de Govern, escollir el síndic de greuges i rebre’n un informe 
anual, manifestar l’opinió sobre aspectes de funcionament de la Universitat 
i rebre l’informe anual del rector.

Els membres del Consell Social estan convidats a assistir a les sessions 
del Claustre, amb veu i sense vot. 

El Claustre s’ha reunit tres cops durant el 2021: el 2 de juny en sessió or-
dinària, del 4 al 5 de novembre en sessió extraordinària i el 25 de novembre. 

Consell d’Alumni 

Òrgan de direcció i participació de la comunitat Alumni URV. Les seves fun-
cions són determinar les directrius d’actuació, així com la concreció i el des-
envolupament de la missió, els objectius i el pla d’acció. El representant del 
Consell en aquesta Comissió és Joan Enric Carreres.  

Àrea d’Impacte Social, Cooperació i Voluntariat «URV Solidària» 

L’Àrea d’Impacte Social, Cooperació i Voluntariat «URV Solidària», de 
l’Oficina de Compromís Social URV, té un personal, uns coneixements i uns 
equipaments especialment adequats per realitzar accions relacionades amb 
la cooperació per al desenvolupament, l’acció social i el voluntariat vincu-
lades a la formació o a la recerca: projectes, cursos, organització d’esdeveni-
ments de sensibilització, programes, etc.

Les activitats, projectes i programes de la URV Solidària s’alineen amb 
els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 que 
les Nacions Unides van adoptar al setembre de 2015, amb la voluntat d’era-
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dicar la pobresa, protegir el planeta i fer realitat els drets humans de totes 
les persones.

D’acord amb els mitjans humans, econòmics i materials disponibles, es 
prioritzen les activitats que tenen a veure amb la cooperació, l’acció social i 
el voluntariat de naturalesa pròpiament universitària.

Així mateix, la URV Solidària ofereix de manera puntual ajuts d’emer-
gència, així com subvencions a projectes i programes especialment relle-
vants i que estan a càrrec d’altres institucions, o d’altres activitats que es 
consideren necessàries.

El representant del Consell en les reunions de la Comissió URV Solidà-
ria és Joan Enric Carreres.

Consells assessors de centre

Agrupen persones físiques i jurídiques externes a la Universitat, i treballen 
preferentment en l’adequació dels plans d’estudi i les habilitats que el món 
laboral exigeix als titulats. Joan Enric Carreres forma part del Consell Asses-
sor del campus Terres de l’Ebre i del Consell Assessor de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria.

Fundació URV 

La Fundació URV és l’entitat creada per la URV per promoure la relació en-
tre la societat i la Universitat, amb la finalitat d’identificar i satisfer necessi-
tats de l’entorn socioeconòmic mitjançant la transferència de coneixements, 
la formació permanent i la innovació. Per desenvolupar aquestes activitats, 
la Fundació URV disposa de dos centres: el Centre de Transferència de Tec-
nologia i Innovació i el Centre de Formació Permanent.

La Fundació URV posa a disposició de les persones i les organitzacions 
el potencial innovador de la Universitat Rovira i Virgili, concretat en més 
d’un centenar de grups de recerca que integren més de 900 persones i una 
extensa comunitat docent, amb una àmplia oferta cientificotecnològica i for-
mativa, per tal d’atendre les necessitats d’R+D+i i formació.

Formen part del Patronat de la Fundació URV, com a representants 
del Consell Social, Berta Cabré, Joan Enric Carreres, Joan Pedrerol, Robert 
Vendrell i Joaquim Via.
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Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses

La seva missió és fomentar l’esperit emprenedor i la creació d’empreses a la 
demarcació de Tarragona. Els seus objectius són:

• Promoure l’esperit emprenedor a la demarcació de Tarragona en 
general i entre els estudiants de la URV en particular.

• Fomentar la creació d’empreses des de la Universitat, especialment 
aquelles de base tecnològica.

• Donar suport als emprenedors en la creació d’empreses.
• Servir d’element catalitzador de les diferents entitats i organismes 

de l’entorn universitari amb competències en emprenedoria. 
Joan Pedrerol forma part de la Comissió de Seguiment de la Càtedra.

Consell de Govern 

El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat. 
Està constituït pel rector o rectora, el secretari o secretària general, el 

gerent o la gerenta i cinquanta membres més, escollits pel rector o rectora, el 
Claustre, els responsables dels deganats i les direccions de centre, departa-
ment i institut universitari de recerca.

Té com a competències aprovar la planificació estratègica de la Uni-
versitat; redactar els informes preceptius sobre la creació, la modificació i la  
supressió de facultats i escoles; plantejar de suprimir o implantar ensenya-
ments conduents a obtenir títols universitaris oficials; aprovar la implantació 
de programes de doctorat i de títols propis de la Universitat, tant de grau 
com de postgrau, i proposar al Consell Social el pressupost anual de la Uni-
versitat. 

L’Estatut de la URV estableix que en formen part tres membres del 
Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària, escollits per 
aquest òrgan.

Els representants del Consell Social en el Consell de Govern són Robert 
Vendrell Aubach, Joaquim Via Rovira i Joan Pedrerol, substituït per Joan 
Enric Carreres a partir del 22 de desembre. 

El Consell de Govern s’ha reunit set cops durant el 2021: el 25 de febrer, 
el 28 d’abril, el 21 de juny, el 26 de juliol, el 20 de setembre, el 28 d’octubre i 
el 21 de desembre.
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Comissió de Política Acadèmica i Docència

És una comissió delegada del Consell de Govern. Li competeix aprovar el 
nombre d’estudiants d’entrada als ensenyaments; aprovar modificacions 
en els convenis amb centres adscrits, sempre que no tinguin efectes econò-
mics; aprovar modificacions en els plans d’estudis, sempre que no tinguin 
efectes econòmics; aprovar l’ordenació acadèmica dels títols propis de post-
grau; aprovar el POA, i convocar i resoldre el cofinançament d’equipament 
docent. Joaquim Via representa el Consell Social en les reunions d’aquesta 
Comissió.

Comissió de Política Científica i de Transferència

És una comissió delegada del Consell de Govern. Li competeix fer modifi-
cacions en les memòries d’estructures de recerca i en els convenis amb insti-
tuts de recerca adscrits, sempre que no tinguin efectes econòmics; convocar 
i resoldre ajuts a la recerca, la innovació i la transferència; gestionar la pro-
tecció de la propietat intel·lectual, i aprovar els procediments derivats de les 
certificacions. Joan Pedrerol ha representat el Consell Social en les reunions 
d’aquesta Comissió.

Òrgans externs

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, AQU Catalunya 

<https://www.aqu.cat/ca/>
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és el prin-
cipal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat al sistema 
universitari català. AQU Catalunya té com a objectiu l’avaluació, l’acredita-
ció i la certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres 
d’ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i 
serveis).

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. 

El president del Consell Social forma part del Consell de Govern 
d’AQU Catalunya.
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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 Genera-
litat en matèria d’universitats. Creat el 1977, d’ençà de 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 ha format part de la Junta i de la Confe-
rència General, i Joan Enric Carreres, com a vicepresident del Consell Social, 
forma part de la Conferència General. 

Associació Catalana d’Universitats Públiques

<https://www.acup.cat/ca>
L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), creada l’any 2002, 
està formada pels rectors i presidents dels consells socials de les vuit univer-
sitats públiques de Catalunya, que representa i promou.

La finalitat principal de l’ACUP és ser la veu essencial de les universitats 
públiques de Catalunya i sumar els esforços per promoure iniciatives, pro-
grames i projectes conjunts pel bé de la millora del sistema universitari i per-
què constitueixi un motor de desenvolupament social, cultural i econòmic. 

Els òrgans de govern de l’ACUP són la presidència, les tres vicepre-
sidències i l’Assemblea General, màxim òrgan directiu de l’associació, for-
mada pels rectors i presidents dels consells socials de les vuit universitats 
públiques catalanes.

Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials Catalans 

És el lloc de trobada de presidents i secretaris per tractar i reflexionar sobre 
temes comuns als consells socials catalans.

Conferència dels Consells Socials 

<https://ccsu.es>
La Conferència dels Consells Socials és una associació que aplega les uni-
versitats públiques i privades espanyoles i que dona suport a l’actuació 
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dels consells socials de les universitats públiques, així com a la dels òrgans 
equivalents en les universitats privades, tot respectant l’autonomia de cada 
universitat, en les missions i competències de les universitats. L’associació 
es va constituir per facilitar la col·laboració entre els consells socials i per 
promoure el diàleg i la reflexió sobre l’educació superior.

Fundació Gresol 

<https://www.gresol.org/ca/>
Té per objectiu l’estudi i l’aprofundiment en el món de l’economia, l’em-
presa i les finances. Per tal d’assolir-ho, la Fundació desenvolupa diferents 
línies d’actuació, com ara el reforç dels vincles existents entre empresaris i 
professionals de la Catalunya Nova i la resta del món econòmic, cultural, 
social i polític, a través d’iniciatives de debat i anàlisi de temes d’actualitat. 
L’organització de les Jornades Gresol o els fòrums de debat que se celebren 
periòdicament per part de personalitats rellevants són d’especial rellevància 
per assolir aquestes fites. També vetlla per promoure el reconeixement de 
personalitats i entitats de tot el món que hagin destacat per la seva notorietat 
i excel·lència basades en els mèrits propis i en la seva trajectòria.

Destaca el vincle de la Fundació Gresol amb el món universitari a tra-
vés de l’atorgament de beques, premis econòmics i reconeixements honorí-
fics, alhora que finançant i fomentant l’elaboració d’estudis i publicacions de 
l’àmbit social i econòmic. 

La Fundació Gresol té una funció social important al nostre territori, 
vetlla pels interessos del sector empresarial, alhora que afavoreix el coneixe-
ment, la recerca i el progrés, i ho fa tot sempre sense ànim de lucre i amb una 
clara voluntat de servei a la societat que l’envolta.

Participa en aquesta Fundació el president del Consell Social.
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3. Memòria d’activitats

3.1 Relació de sessions 

Del Ple

El Ple s’ha reunit sis vegades: el 24 de març, el 6 de maig, el 28 de juny, el 27 
de juliol, el 19 d’octubre i el 22 de desembre.

De la Comissió Econòmica

La Comissió Econòmica (formada per tots els membres del Consell Social i 
el secretari executiu) s’ha reunit set vegades: el 24 de març, el 6 de maig, el 
28 de juny, el 27 de juliol, del 7 al 10 de setembre, el 19 d’octubre i el 22 de 
desembre.

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

La Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari està formada pel 
president del Consell Social, que la presideix, la secretària general, Joan En-
ric Carreres i Jordi Gavaldà, i s’ha reunit tres vegades: el 24 de febrer, del 26 
al 27 d’abril i el 17 de desembre.  
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3.2 Acords

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari 1/2021, 24 de fe-
brer, sessió ordinària

• Donar conformitat al cessament, liquidació i posterior dissolu-
ció de l’empresa Integrated Microsystems for Quality of Life SL 
(iMicroQ), 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 17 de febrer de 2021, 
i condicionada a l’acord de conformitat de la Comissió de Política 
Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de 
Govern de la URV del 25 de febrer de 2021.

• Donar conformitat a la creació de l’empresa Àlquia SL com a em-
presa 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 17 de febrer de 2021, i condicionada a l’acord 
de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idone-
ïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació 
pel Consell de Govern de la URV del 25 de febrer de 2021.

• Donar conformitat a la compra de participacions de l’empresa 
DeepSea Numerical SL, que actualment sustenta Joaquim Roca, i 
aprovar la participació de la URV en aquesta entitat que esdevin-
drà empresa derivada (spin-off) de la URV, 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 19 de febrer de 
2021, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i 
Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la pos-
terior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV del 
25 de febrer de 2021.

Comissió Econòmica 1/2021, 24 de març, sessió ordinària

• Donar conformitat al cessament, liquidació i dissolució de l’em-
presa Integrated Microsystems for Quality of Life SL (iMicroQ), 
d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 
2021, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.
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• Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’em-
presa derivada Àlquia SL, d’acord amb la proposta del Consell de 
Govern del 25 de febrer de 2021, i autoritzar la rectora a realitzar 
els tràmits pertinents.

• Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’em-
presa derivada DeepSea Numerical SL, d’acord amb la proposta 
del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, i autoritzar la recto-
ra a realitzar els tràmits pertinents.

• Emetre, a proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, 
un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modificació 
de les Bases d’execució del Pressupost 2021 de la URV.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern del 25 de febrer de 2021, els preus que cal aplicar a l’oferta 
de títols propis de postgrau de l’oferta formativa gestionada per la 
Fundació URV per al curs acadèmic 2021-2022.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada per la Gerència, la 
bonificació de les tarifes dels aparcaments de la Facultat de Quími-
ca i Enologia, el campus Sescelades i l’edifici N5.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 
de febrer de 2021, l’expedient de contractació pluriennal «servei 
d’avaluació externa de titulacions universitàries oficials de l’àmbit 
de l’enginyeria i l’enginyeria informàtica per a l’obtenció/renova-
ció de segells internacionals de qualitat EUR-ACE® i Euro-Inf de la 
URV», i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 
de febrer de 2021, l’expedient de contractació pluriennal «servei de 
seqüenciació i producció d’un compost probiòtic per al Laboratori 
de Toxicologia i Salut Mediambiental de la URV», i autoritzar la 
rectora a adoptar els acords pertinents.

• Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern del 25 de febrer de 2021, la transformació d’una plaça de ti-
tular d’escola universitària en titular d’universitat, sempre que no 
comporti un increment global de la despesa.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern del 25 de febrer de 2021, la retribució dels responsables d’en-
senyament de doble grau i de la coordinació de màsters.
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• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, 
l’assignació del complement addicional autonòmic 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 i que es relaciona a la llista 
tramesa per aquesta mateixa agència.

• Aprovar, d’acord amb la proposta de la Comissió delegada de Re-
cursos Humans del 15 de febrer de 2021, la modificació de places de 
personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no comportin 
un increment global de la despesa.

Ple 1/2021, 24 de març, sessió ordinària

• Aprovar la convocatòria de les Beques Consell Social URV del curs 
2021-2022.

• Aprovar la convocatòria de renovació de les beques Fundación 
Repsol i Consell Social de la URV per al curs 2021-2022.

• Aprovar el finançament dels tres primers premis del guardó Ge-
rard Vergés als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del 
campus Terres de l’Ebre, de la convocatòria 2021.

• Aprovar una aportació de fins a 10.000 euros per finançar les activi-
tats del projecte Nexes de l’any 2021.

• Aprovar una aportació de 30.000 euros en el projecte «Centre de 
Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carrete-
ro» (CFIS), destinada al desenvolupament de l’activitat i l’oferta 
formativa durant l’exercici 2021.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 
2021, la modificació de les bases d’execució del Pressupost 2021 de 
la URV.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 
2021, la programació de les noves titulacions oficials per al curs 
2022-2023.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 
2021, la participació de la URV a l’Associació Tecnio.
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Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari 2/2021, 26 i 27 
d’abril, sessió ordinària 

• Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a empresa 
emergent de la URV a l’empresa Viagedia SL, en els termes que in-
dica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferèn-
cia de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 15 d’abril de 
2021, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i 
Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la pos-
terior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell 
de Govern de la URV del 28 d’abril de 2021. 

Comissió Econòmica 2/2021, 6 de maig, sessió ordinària 

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 28 
d’abril de 2021, la segona modificació de la programació de contra-
ctació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l’exer-
cici 2021, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

• Emetre, a proposta del Consell de Govern del 28 d’abril de 2021, 
un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la proposta de 
canvi de destí de romanents.

• Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern del 28 d’abril de 2021, la modificació de la plantilla de perso-
nal docent i investigador, sempre que no comporti un increment 
global de la despesa.

• Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern del 28 d’abril de 2021, la transformació d’una plaça de titular 
d’escola universitària en titular d’universitat, sempre que no com-
porti un increment global de la despesa.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d’abril de 2021, 
l’assignació del complement addicional per mèrits de recerca al 
personal docent i investigador contractat que ha obtingut l’infor-
me favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya i que es relaciona al document tramès 
per aquesta agència

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern del 28 d’abril de 2021, el redimensionament de places de tèc-
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nics i tècniques de suport a la qualitat docent dels centres de la 
URV.

• Aprovar, d’acord amb la proposta de la Comissió delegada de Re-
cursos Humans del 19 d’abril de 2021, la modificació de places de 
personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no comportin 
un increment global de la despesa.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern del 28 d’abril de 2021, els preus que cal aplicar a l’oferta de 
títols propis de postgrau de l’oferta formativa gestionada per la 
Fundació URV per al curs acadèmic 2021-2022.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern del 28 d’abril de 2021, les tarifes de la Unitat Mixta de Ciències 
Òmiques.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern del 28 d’abril de 2021, els preus de les assignatures del mínor 
en Emprenedoria Social i Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble.

Ple 2/2021, 6 de maig, sessió ordinària

• Aprovar una dotació econòmica de 1.500 euros en els Premis Im-
maculada Sastre Miró per a treballs de fi de grau, treballs de fi de 
màster i tesis doctorals, a càrrec de romanents i per a la convocatò-
ria de l’any 2021.

• Aprovar la proposta del Consell de Govern del 28 d’abril de 2021 
de canvi de destí de romanent que s’ha presentat.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d’abril de 2021, 
la participació de la URV en la Xarxa d’Universitats per la Infància 
i l’Adolescència.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d’abril de 2021, 
la programació de noves titulacions per al curs 2022-2023.

Comissió Econòmica 3/2021, 28 de juny, sessió extraordinària i urgent

• Aprovar la proposta del Consell de Govern del 21 de juny de 2021 
sobre els criteris per aplicar el decret de preus per al curs 2021-2022 
a la Universitat Rovira i Virgili, condicionada al redactat final del 
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Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les uni-
versitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Cata-
lunya per al curs 2021-2022, pendent de publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

• Emetre, a proposta del Consell de Govern del 21 de juny de 2021, 
un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la proposta de 
destí dels ingressos derivats de la generació de crèdit per majors 
ingressos de matrícula del curs 2020-2021.

Ple 3/2021, 28 de juny, sessió extraordinària i urgent

• Aprovar la proposta del Consell de Govern del 21 de juny de 2021 
del destí dels ingressos derivats de la generació de crèdit per ma-
jors ingressos de matrícula del curs 2020-2021.

Comissió Econòmica 4/2021, 27 de juliol, sessió ordinària

• Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del 
Pressupost 2020 del Consell Social.

• Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2020 de la URV per 
majors/menors ingressos i els preus 2020, d’acord amb el docu-
ment dipositat a la Secretaria del Consell Social.

• Informar favorablement el Ple del Consell, d’acord amb la proposta 
del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, sobre la memòria 
econòmica (comptes anuals auditats) de l’exercici 2020 de la URV, 
que inclou:

 - Liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del 
pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patri-
monial anual.

 - Romanent genèric i distribució.
• Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la primera 

modificació del Pressupost 2021 del Consell Social, per incorpora-
ció de romanent.

• Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modi-
ficació del Pressupost 2021 de la URV, d’acord amb el document 
dipositat a la Secretaria del Consell Social.
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• Emetre, a proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, 
un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modificació 
de les Bases d’execució del Pressupost 2021 de la URV.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 26 de 
juliol de 2021, la tercera modificació de la programació de la contra-
ctació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l’exer-
cici 2021, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern del 26 de juliol de 2021, la modificació del preu del carnet 
ISIC-ITIC.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, 
l’assignació del complement addicional autonòmic 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 i que es relaciona al document 
tramès per la mateixa agència

Ple 4/2021, 27 de juliol, sessió ordinària

• Aprovar la liquidació del Pressupost 2020 del Consell Social.
• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 26 de 

juliol de 2021, la memòria econòmica (comptes anuals auditats) de 
l’exercici 2020 de la URV, que inclou:

 - Liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del 
pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patri-
monial anual.

 - Romanent genèric i distribució.
• Aprovar la primera modificació del Pressupost 2021 del Consell 

Social, per incorporació de romanent.
• Aprovar la primera modificació del Pressupost 2021 de la URV, 

d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell So-
cial.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, 
la modificació de les Bases d’execució del Pressupost 2021 de la 
URV.
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• Aprovar el canvi de destinació de la dotació per ajuts a manutenció 
i habitatge (acord del Ple del Consell Social de 29 de juliol de 2020); 
els imports que queden disponibles d’aquesta dotació es destinaran 
a ajuts de matrícula per a estudiants amb dificultats econòmiques.

• Aprovar una dotació de 3.655,87 euros a càrrec del romanent del 
Consell Social per a la catalogació del fons singular del llegat de 
Joan Martí Castell al CRAI de la URV.

Comissió Econòmica 5/2021, 7-10 de setembre, sessió extraordinària i ur-
gent

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, 
l’establiment de preus dels serveis opcionals i l’abonament de taxes 
per part dels centres adscrits.

Comissió Econòmica 6/2021, 19 d’octubre, sessió ordinària

• Informar favorablement el Ple del Consell, d’acord amb la proposta 
del Patronat de la Fundació URV del 4 de juny de 2021, sobre els 
comptes anuals auditats de l’exercici 2020 de la Fundació URV.

• Aprovar la segona modificació del Pressupost 2021 de la URV per 
majors/menors ingressos, d’acord amb el document dipositat a la 
Secretaria del Consell Social.

• Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Go-
vern del 20 de setembre de 2021, la modificació de les tarifes d’Es-
ports URV.

• Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de 
Govern del 21 de juny de 2021, la modificació de la plantilla de 
personal docent i investigador (PDI), sempre que no comporti un 
increment global de la despesa.

• Aprovar, d’acord amb la proposta de la Comissió delegada de Re-
cursos Humans del 14 de juliol de 2021, la modificació de places de 
personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no comportin 
un increment global de la despesa.
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Ple 5/2021, 19 d’octubre, sessió ordinària

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Patronat de la Fundació 
URV del 4 de juny de 2021, els comptes anuals auditats de l’exercici 
2020 de la Fundació URV.

• Informar favorablement sobre la creació de l’Institut de Recerca en 
Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica – IU-RESCAT, 
d’acord amb la proposta presentada pel Vicerectorat de Recerca i 
Planificació Científica.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, 
la participació de la URV en la Conferència Espanyola de Deganes 
i Degans de Turisme.

• Aprovar, amb càrrec al romanent del Consell Social, una aportació 
de 30.000 euros a la Càtedra URV-Empresa sobre el foment de l’em-
prenedoria i la creació d’empreses. Aquesta aportació correspon a 
la segona anualitat del conveni i finançarà les activitats de l’exercici 
2021.

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari 3/2021, 17 de de-
sembre, sessió ordinària

• Donar conformitat a la creació de l’empresa EoxSense 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 el 14 de desembre de 2021, i condicionada a 
l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la 
idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i apro-
vació pel Consell de Govern de la URV del 21 de desembre de 2021.

• Donar conformitat a la creació de l’empresa Succipro 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 el 14 de desembre de 2021, i condicionada a 
l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la 
idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i apro-
vació pel Consell de Govern de la URV del 21 de desembre de 2021.
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• Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a empresa 
emergent (start-up) de la URV a l’empresa Barrioh Servicios Digi-
tales SL, en els termes que indica l’informe presentat per la direc-
tora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la 
Fundació URV el 14 de desembre de 2021, i condicionada a l’acord 
de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idone-
ïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació 
del reconeixement pel Consell de Govern de la URV del 21 de de-
sembre de 2021.

• Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a empresa 
emergent de la URV a l’empresa NeedCarHelp SL, en els termes 
que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Trans-
ferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 de 
desembre de 2021, i condicionada a l’acord de la Comissió de Polí-
tica Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empre-
sarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel 
Consell de Govern de la URV del 21 de desembre de 2021.

• Donar conformitat a la proposta de canvi de nom i de forma jurí-
dica de l’empresa emergent reconeguda per la URV Educational 
Trainers SCP per Sabana SL, en els termes que indica l’informe pre-
sentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i 
Innovació de la Fundació URV el 14 de desembre de 2021, i condici-
onada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència 
sobre la idoneïtat de la proposta presentada i a la posterior ratifica-
ció i aprovació de la proposta pel Consell de Govern de la URV del 
21 de desembre de 2021.

Comissió Econòmica 7/2021, 22 de desembre, sessió ordinària

• Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’em-
presa derivada EoxSense SL, d’acord amb la proposta del Consell 
de Govern del 21 de desembre de 2021, i autoritzar la rectora a 
realitzar els tràmits pertinents.

• Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’em-
presa derivada Succipro SL, d’acord amb la proposta del Consell 
de Govern del 21 de desembre de 2021, i autoritzar la rectora a 
realitzar els tràmits pertinents.
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• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 28 
d’octubre de 2021, la quarta modificació de la programació de la 
contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per 
a l’exercici 2021, i autoritzar la rectora a adoptar els acords perti-
nents.

• Corregir l’errada tipogràfica següent en la programació de la con-
tractació administrativa del 2021 aprovada el 22 de desembre de 
2020: on diu «Servei de l’auditoria econòmica dels comptes anuals 
de la Universitat Rovira i Virgili i de la Fundació URV i elaboració 
dels comptes agregats de la URV per als exercicis 2020 i 2021», ha 
de dir «Servei de l’auditoria econòmica dels comptes anuals de la 
Universitat Rovira i Virgili i de la Fundació URV i elaboració dels 
comptes agregats de la URV per als exercicis 2021 i 2022».

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de 
desembre de 2021, la programació de contractació administrativa 
de la Universitat Rovira i Virgili per a l’exercici 2022, i autoritzar la 
rectora a adoptar els acords pertinents.

• Aprovar les modificacions en l’assignació dels complements per 
càrrecs acadèmics per a l’exercici 2021, d’acord amb el document 
dipositat a la Secretaria del Consell Social.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d’octubre de 
2021, l’assignació del complement addicional autonòmic per mè-
rits de recerca i de transferència del coneixement i innovació al per-
sonal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe 
favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya i que es relaciona a les llistes trameses 
per aquesta agència (convocatòria extraordinària 2020).

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d’octubre de 
2021, l’assignació del complement addicional autonòmic per mè-
rits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha 
obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a les 
llistes trameses per aquesta agència (convocatòria 2021).

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 
2021, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits 
de docència al personal docent i investigador, funcionari i contrac-
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tat, 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 certificat tramès per aquesta agència (convocatòria 
2020).

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 
2021, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits 
de gestió 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 i que es relaciona 
en el certificat tramès per aquesta agència (convocatòria 2020).

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre 
de 2021, l’assignació del complement addicional autonòmic per 
mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat, que 
ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a conseqüència de 
l’estimació del recurs d’alçada presentat, i que es relaciona en el 
certificat tramès per aquesta agència (convocatòria 2021, resolució 
de recursos).

• Autoritzar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 
de desembre de 2021, la modificació de plantilla per a la creació de 
places de titular d’universitat.

• Autoritzar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 
de desembre de 2021, la transformació d’una plaça de titular d’es-
cola universitària en titular d’universitat.

• Aprovar, d’acord amb la proposta de la Comissió delegada de Re-
cursos Humans del 21 d’octubre de 2021, la modificació de places 
de personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no com-
portin un increment global de la despesa.

• Aprovar, d’acord amb la proposta de la Comissió delegada de Re-
cursos Humans del 3 de desembre de 2021, la modificació de places 
de personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no com-
portin un increment global de la despesa.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de 
desembre de 2021, les mesures adreçades al col·lectiu del personal 
d’administració i serveis, derivades de la distribució del fons addi-
cional 2019 i 2020 de la URV.
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• Emetre, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 
2021, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modifi-
cació de les Bases d’execució del Pressupost 2021 de la URV.

• Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta 
tècnica de Pressupost 2022 del Consell Social.

• Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 
2022, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell 
Social.

• Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del per-
sonal docent i investigador de la URV l’any 2021, inclosa com a 
documentació annexa del projecte de Pressupost 2022 de la URV.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de 
desembre de 2021, la relació de llocs de treball del personal d’admi-
nistració i serveis de la URV, any 2021, inclosa com a documentació 
annexa del projecte de Pressupost 2022 de la URV.

• Emetre, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 
2021, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre el projec-
te de Pressupost 2022 de la URV i de la documentació que s’hi an-
nexa, condicionat a l’aprovació posterior de la despesa del capítol I 
per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de 
desembre de 2022, les tarifes del CSUC per a l’exercici 2022.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de 
desembre de 2022, la modificació de preus presentada.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de 
desembre de 2022, la desafectació de béns mobles de la URV.

Ple 6/2021, 22 de desembre, sessió ordinària

• Aprovar, a proposta de la rectora, el nomenament de Sílvia Mont-
serrat Sancho Roca com a gerenta en funcions de la URV.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 28 
d’octubre de 2021, la modificació de l’informe previ favorable per 
a la creació de l’Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, 
Canvi Climàtic i Transició Energètica – IU-RESCAT.
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• Informar favorablement sobre el canvi de denominació de l’Esco-
la de Postgrau i Doctorat per Escola de Doctorat, d’acord amb la 
proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d’abril de 2021.

• Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de 
desembre de 2021, la desprogramació del doble grau ADE + GT-
DAWIM per al curs 2022-2023.

• Aprovar la proposta del Consell de Govern del 28 d’octubre de 
2021 per formalitzar la dotació aprovada per a les obres de rehabi-
litació de l’FCEP.

• Aprovar la proposta del Consell de Govern del 28 d’octubre de 
2021 per modificar els Estatuts de l’ACUP.

• Aprovar la proposta del Consell de Govern del 28 d’octubre de 
2021 sobre la participació de la URV en la Conferència Espanyola 
de Deganes i Degans d’Economia i Empresa.

• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 
2021, la modificació de les Bases d’execució del Pressupost 2021 de 
la URV.

• Aprovar el Pressupost 2022 del Consell Social.
• Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 

2021, el projecte de Pressupost 2022 de la URV i de la documentació 
que s’hi annexa, condicionat a l’aprovació posterior de la despesa 
del capítol I per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

• Designar Joan Enric Carreres Blanch membre del Consell de Go-
vern de la URV.

• Designar Joaquim Via Rovira membre de la Comissió de Creació 
d’Empreses d’Origen Universitari.

• Aprovar la memòria 2020 del Consell Social de la URV.
• Aprovar una dotació d’una màxim de 30.000 euros per a la convo-

catòria del curs 2021-2022 dels ajuts extraordinaris de matrícula per 
a estudiants amb dificultats econòmiques; part d’aquesta dotació 
es cobrirà amb la part no disposada de la dotació aprovada per al 
curs 2020-2021 i s’incrementarà fins al màxim previst amb càrrec al 
romanent del Consell Social.

• Aprovar un increment de 4.000 euros, amb càrrec al romanent del 
Consell Social, per dotar els dos ex aequo en l’àmbit de ciències de 
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la salut i de la vida, modalitat ex ante, amb el mateix import que 
la resta de guanyadors del Premi a l’Impacte Social de la Recerca, 
convocatòria del 2021.

• Vist l’informe tramès pel president del Jurat dels Ajuts Pont per a 
projectes educatius, el Ple del Consell Social acorda:
1. Admetre la reclamació presentada per l’Escola Arquitecte Jujol i 

donar resposta a les dades que sol·licita.
2. Notificar aquest acord a l’Escola Arquitecte Jujol, juntament amb 

l’informe del president del Jurat dels Ajuts Pont per a projectes 
educatius, convocatòria del 2021.

• Aprovar la convocatòria de l’any 2022 del Premi Consell Social a la 
Qualitat Docent.

• Aprovar la convocatòria de l’any 2022 del Premi Consell Social 
URV a l’Impacte Social de la Recerca.

• Aprovar la convocatòria de l’any 2022 dels Premis Consell Social a 
treballs de recerca de batxillerat.

• Aprovar la convocatòria de l’any 2022 del Premi Xavier López Vi-
lar a la Qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tèc-
nica del PAS de la URV.

• Aprovar la convocatòria de l’any 2022 dels Ajuts Pont a projectes 
educatius.

• Aprovar la convocatòria del curs 2021-2022 dels Ajuts del Consell 
Social a les millors idees emprenedores d’estudiants de la URV.

• Aprovar la convocatòria de les Beques Consell Social URV del curs 
2022-2023.

• Aprovar la convocatòria de renovació de les beques Fundación 
Repsol i Consell Social de la URV per al curs 2022-2023.

• Aprovar una aportació de 20.000 euros als ajuts R2B per a la con-
vocatòria de l’any 2022, a càrrec de romanents del Consell Social.

• Aprovar una participació econòmica de 10.000 euros en els ajuts a 
futurs investigadors de la URV, convocatòria 2021-2022.

• Aprovar una ampliació puntual de 1.663,75 euros en la quota anual 
de participació en l’ACUP, per atendre els costos derivats del Con-
veni Específic entre l’ACUP i UB.
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3.3 Projectes destacats de l’exercici

Convocatòria del Premi 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 del Premi Consell Social URV a l’Impacte Social de la Recerca
Convocatòria dels Premis Consell Social de la URV a treballs de recerca de 
batxillerat
Convocatòria de les beques Fundación Repsol i Consell Social de la URV, i 
convocatòria de les beques del Consell Social 
Convocatòria dels Ajuts Pont per a projectes educatius
Convocatòria d’Ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores d’es-
tudiants de la URV
Participació en la Càtedra de Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses 
Ajut a la URV Solidària de l’1% del pressupost del Consell Social 
Participació econòmica en els ajuts R2B de valorització del coneixement
Participació econòmica en els ajuts a futurs investigadors de la URV
Participació econòmica en el Centre de Formació i Innovació en Simulació Jo-
sep Maria Martínez Carretero
Participació econòmica en el projecte de planificació de l’àrea d’ocupabilitat 
de la URV
Participació econòmica en el premi extraordinari de la Càtedra Uriach de Nu-
tracèutica als millors treballs de fi de màster del Màster en Nutrició i Metabo-
lisme
Subvenció per a la catalogació del fons singular del llegat de Joan Martí Castell 
al CRAI de la URV
Promoció de la projecció exterior de la URV
Participació econòmica en els Premis Gerard Vergés del Campus Terres de 
l’Ebre als millors treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius de grau 
superior
Participació econòmica en el projecte Nexes, de col·laboració amb secundària
Participació en els ajuts extraordinaris de matrícula, del Vicerectorat d’Estudi-
ants i Ocupabilitat
Participació econòmica en el Premi Oficina Compromís Social «Immaculada 
Sastre Miró»
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3.4 Ajuts i premis 

Premi Consell Social a la Qualitat Docent

Per vint-i-unè any consecutiu es van atorgar aquests premis, que tenen per 
objectiu identificar i reconèixer l’esforç del professorat de la URV per millo-
rar la qualitat de la docència mitjançant la innovació en els mètodes docents 
aplicats. El premi té una dotació de 3.500 euros per a cadascuna de les dues 
modalitats convocades: individual i col·lectiva. Els treballs premiats van ser 
els següents:

Modalitat individual:

«APS i COIL amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible des de l’as-
signatura de Política i Gestió Educativa de la URV i Ètica i Ciutadania del 
TEC de Monterrey, Mèxic», de M. Concepció Torres Sabaté, de la Facultat de 
Ciències de l’Educació i Psicologia.

Modalitat col·lectiva

«La ciutat com a espai d’ensenyament i aprenentatge», de Núria Ruiz Mori-
llas i Joan Farré Villa, de la Facultat de Química.

resuM del PreMi indiVidual: «aPs i coil aMB els oBJectius del desenVoluPa-
Ment sosteniBle des de l’assignatura de Política i gestió educatiVa de la urV 
i Ètica i ciutadania del tec de Monterrey, MÈxic».
Es presenta un treball APS (Aprenentatge Servei) i COIL (Collaborative On-
line International Learning) amb estudiants de segon curs del Grau de Pe-
dagogia i el Grau d’Educació Social de l’assignatura obligatòria Política i 
Gestió Educativa, i els estudiants de diversos estudis del Tecnològic de Mon-
terrey, Mèxic, en l’assignatura Ètica, Persona i Societat, que és transversal i 
obligatòria per a tot el col·lectiu d’estudiants del TEC.

La iniciativa neix a partir de l’assistència a una sessió informativa de 
COIL i al curs Com Gestionar la Comunicació Intercultural a l’Aula?, a càr-
rec de la doctora Carme Padró, codi 01IT0008-1, els dies 7 i 14 de febrer de 
2020, dins de la formació del grup pilot COIL. A partir de l’experiència, faig 
la proposta als alumnes per participar en un projecte amb el TEC de Mon-
terrey. Com que hi ha un bon nombre d’alumnes interessats, començo els 
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contactes amb l’altra professora per definir de forma molt ràpida el treball 
col·laboratiu i les eines per dur-ho a terme.

Com a professora, sempre busco noves formes d’implicar els alumnes 
en els processos de millora de la nostra societat. La formació universitària és 
un element clau i aquests projectes faciliten aquesta aproximació a la diver-
sitat social que ens envolta. S’activa així el primer COIL de la URV.

Part de la meva recerca ha anat vinculada a noves metodologies d’apre-
nentatge que han ajudat a adquirir més formació sobre el tema i, a la vegada, 
m’he continuat plantejant nous reptes educatius per als meus alumnes, ja 
que han de saber afrontar els canvis que s’esdevinguin a la seva vida per-
sonal i professional, així com els canvis que es produeixin en el seu entorn. 
Hem de formar persones amb i per al món que ens envolta.

La pandèmia va arribar el dia 13 de març, just quan ja feia un temps que 
teníem el projecte APS-COIL en marxa, i això va facilitar als alumnes l’adap-
tació a la nova situació, ja que havien de comunicar-se a través de xarxes 
amb els companys i, per tant, van formar-se per ser exitosos en els resultats.

A la memòria ja s’especifica que els treballs es vinculen a entitats socials 
del nostre territori i de Mèxic en alguns casos i, a més, es vinculen a alguns 
ODS (Objectius del Desenvolupament Sostenible) amb l’objectiu d’aconse-
guir concretar aquests grans marcs de referència a nivell mundial.

Es compleixen els Plans Estratègics, ja que els estudiants aconseguei-
xen projectar la seva formació i aprenentatges vers un projecte que dona 
resposta a una necessitat social concreta i, en el curs 2020-2021, vinculats als 
ODS. S’enfoca en l’àmbit social per col·laborar en la millora social i facilitar 
estratègies i eines a persones de col·lectius vulnerables. Es posa en pràctica 
la relació de la universitat amb l’entorn per provocar canvis i, per tant, forma 
part de la Tercera Missió.

Tots els projectes van enfocats a aconseguir la igualtat dels drets de les 
persones amb les seves diversitats, diferències i gèneres.

El fet d’organitzar grups mixtos amb alumnes de la URV i del TEC de 
Monterrey ens ajuda a internacionalitzar els nostres ensenyaments, visibi-
litzar els projectes compartits i traspassar fronteres, fins i tot a través de les 
plataformes virtuals i les xarxes socials que provoquen una socialització.

Tot el projecte APS-COIL s’ha presentat al VII Congrés Internacional 
d’Innovació Educativa 2020, celebrat de forma virtual del dia 14 al 18 de 
desembre, amb la ponència “Florecimiento Humano: Global Classroom du-
rante el confinamiento internacional, México-España”. (Vegeu el document 
1, Power, i el document 2, Article.)
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Aquesta relació ha generat el fet de poder formar part d’un tribunal de 
tesi del TEC de Monterrey i de participar en un seminari web amb la confe-
rència “Impacto del trabajo en equipo en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, en tiempos de pandemia”. (Vegeu el document 3, Programa individual, 
i el document 4, Programa Webinar).

Tot l’equip COIL, alumnes, professores i les tècniques COIL de la URV 
i del TEC hem treballat per poder tenir totes les eines i els tutorials preparats 
per al bon funcionament de tots els projectes. 

Aquests tipus de projectes milloren el desenvolupament de la docència, 
ja que permeten posar en pràctica els coneixements teòrics de les diverses 
assignatures de primer i segon curs dels graus implicats i veure l’aplicació 
real de metodologies de treball per generar nous coneixements que busquin 
respostes per aconseguir millorar la vida de les persones més vulnerables 
del nostre entorn.

Hi ha una labor de gran compromís i dedicació de les professores per 
atendre totes les qüestions que els alumnes han anat plantejant durant tots 
els processos de creació dels projectes, per tal que sempre ens tinguessin 
com a referents. També ha calgut treballar la interculturalitat i, tot i que la 
llengua utilitzada ha estat majoritàriament el castellà, el català també ha es-
tat present i alguns dels treballs s’han realitzat en les dues llengües perquè 
així ho han volgut tots els membres del grup. D’aquesta manera hi ha hagut 
un enriquiment mutu entre la URV i el TEC.

En alguns moments ha calgut intervenir, ja que, tot i que entenem el 
castellà i, per tant, parlem la mateixa llengua, de vegades no utilitzem el ma-
teix llenguatge. Això ha generat alguns malentesos que s’han resolt a través 
del diàleg i clarificant les situacions que s’han esdevingut.

L’aprenentatge per a la vida presentat en el marc del projecte COIL és 
una innovació que genera un gran impacte, en positiu, als estudiants. (Po-
deu veure el punt 4, amb valoracions d’alguns alumnes i la valoració de 
l’experiència.)

Els alumnes que han participat al projecte APS-COIL durant el curs 
2019-2020 han estat 45 d’Educació Social i 29 de Pedagogia, amb una totalitat 
de 74 estudiants de la URV; del curs 2020-2021, han estat 40 alumnes d’Edu-
cació Social i 26 de Pedagogia, amb una totalitat de 66 estudiants de la URV, 
que sumen un total de 140 alumnes.

Cal dir que el projecte APS es va iniciar el curs 2014-2015 i cada curs hi 
participaven entre 60 i 70 alumnes. En aquells moments encara no s’havia 
iniciat cap projecte COIL.
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Si comptem la participació dels alumnes durant set cursos, des 2014-
2015 fins a 2020-2021 ha participat un total aproximat de 465 estudiants de 
segon curs dels graus de Pedagogia i Educació Social de la URV.

S’han realitzat uns dotze projectes cada curs, que sumen un total de 84 
treballs que han donat resposta a necessitats de les entitats socials del nostre 
entorn i, d’aquests, 24 projectes que també han impactat en entitats de Mèxic.

Treballar habilitats i competències des de la realitat social apropa els 
alumnes a saber afrontar els reptes laborals que es trobaran a l’inici de la 
seva vida laboral; per tant, aquesta participació pot facilitar la inserció labo-
ral després de la seva graduació.

També és molt útil per conèixer institucions que necessiten el seu perfil 
professional i, per tant, poden sorgir possibilitats per entrar a treballar en 
alguna de les entitats que col·laboren amb APS-COIL. Algunes han generat 
també convenis de pràctiques per a estudiants de Pedagogia i Educació Soci-
al, per la bona relació i experiència que han tingut amb els nostres estudiants 
en aquests tipus de projectes.

És una manera de conèixer futurs llocs de treball des d’una visió més 
completa i en connexió entre la universitat i el món laboral.

En el desenvolupament dels punts concrets de la memòria es fan pale-
sos tots els criteris que s’avaluen.

resuM del PreMi col·lectiu: «la ciutat coM a esPai d’ensenyaMent i aPrenen-
tatge»
La candidatura titulada “La ciutat com a espai d’ensenyament i aprenentat-
ge”, que es presenta en la categoria col·lectiva dels Premis Consell Social per 
a la Qualitat Docent de la URV, exposa l’experiència docent portada a terme 
en el marc del Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes de la Universitat Rovira i 
Virgili al llarg de tres cursos consecutius. 

Com diu el títol, es tracta d’una experiència docent que utilitza la ciutat 
com a espai d’ensenyament i aprenentatge. És una activitat que es dissenya a 
l’aula, però que s’ha de portar a terme fora de l’aula, al carrer, de tal manera 
que també es fomenta la connexió entre la universitat i el territori. 

En aquesta activitat docent han participat estudiants del màster de 
l’especialitat Física i Química (curs 2018-2019) i de l’especialitat Ciències de 
la Naturalesa (cursos 2019-2020 i 2020-2021). L’activitat, en la seva primera 
edició el curs 2018-2019, va conduir al disseny d’un itinerari fisicoquímic per 
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la ciutat de Tarragona. El curs 2019-2020, ja que l’especialitat del màster va 
deixar de ser Física i Química i va passar a ser Ciències de la Naturalesa, s’hi 
van incorporar estudiants de formació en Biologia i Geologia, amb la qual 
cosa es va dissenyar un segon itinerari fisicoquímic i biologicogeològic. En 
el curs actual, i en context de pandèmia per la covid-19, s’estan dissenyant 
noves accions que completen els itineraris anteriors. 

Respecte al contingut dels itineraris, no se centren exclusivament en els 
aspectes propis de les disciplines de física, química, biologia i geologia, sinó 
que també proposen activitats transversals dirigides a aspectes culturals, ar-
tístics, històrics i arquitectònics. 

A més, atès que els estudiants seran professors aviat, es volia que crees-
sin una aplicació docent adreçada al professorat de secundària.

Per dissenyar els itineraris, els estudiants s’han organitzat simulant 
equips docents amb la responsabilitat de decidir els continguts de cada para-
da de l’itinerari. És important destacar que els estudiants del màster aprenen 
amb experiències com aquesta a dissenyar activitats relacionades amb el ter-
ritori, ja sigui per ser reproduïdes després, ja sigui per saber-ne dissenyar de 
noves quan exerceixin de professors. Per tant, aquests materials formatius 
transcendeixen els límits de la universitat i, en última instància, es dirigeixen 
a un públic més ampli del territori. 

Per arribar encara a més públic, s’està dissenyant una web, amb el fi-
nançament d’un projecte d’innovació docent de l’ICE de la URV, que es po-
sarà a disposició de tota la comunitat educativa. Es compta amb el suport 
institucional de la Facultat de Química.

Premi a l’impacte social de la recerca  

El Consell Social, conscient de la rellevància que l’impacte social de la re-
cerca està agafant arreu, ha volgut col·laborar en el foment d’aquest aspecte 
de la recerca i ha convocat, per cinquena vegada, el Premi Consell Social a 
l’impacte social de la recerca de la URV. L’objectiu del premi és identificar i 
reconèixer les millors experiències en la definició, l’anàlisi i l’aportació d’evi-
dències de l’impacte, o potencial impacte, social de la recerca realitzada a la 
URV i avançar cap a una cultura que integri l’impacte social en les diferents 
etapes del procés científic.

El premi es convoca en dues modalitats i tres àmbits:
• Modalitats ex ante (predicció de l’impacte) i ex post (evidència de 

l’impacte).
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• Àmbits de ciències socials i humanitats, ciències experimentals, 
l’enginyeria i l’arquitectura i ciències de la salut i de la vida.

Els projectes premiats van ser els següents:

Àmbit de ciències socials i humanitats 
Modalitat ex ante
Investigadores: Blanca Deusdad Ayala, Isabella Riccó, Marija Djurdje-
vic Deak. 
Títol: «EPINED-II. SoCaTel, a co-creation platform for better access to 
Long Term Care Services» (SoCaTel, la plataforma multistakeholder de 
cocreació per a un accés millor a serveis d’atenció de llarga durada).
Grup de recerca: Antropologia Social.

Modalitat ex post
Investigadores: Alba Viana Lora i Marta Gemma Nel·lo Andreu.
Títol: «Análisis del papel de las políticas territoriales en la gestión de 
los destinos turísticos en la época de las movilidades (POLITUR)».
Grup de recerca: Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turís-
tics (GRATET).

Àmbit de ciències experimentals, enginyeria i arquitectura. 
Modalitat ex ante
Investigadora i investigador: Maria Vinaixa Crevillent i Eudald Correig 
Fraga.
Títol: «METRIC: Una estratègia basada en ciència de dades per a l’edu-
cació inclusiva del nen prematur».
Grups de recerca: Metabolomics Interdisciplinary Laboratory (MIL@b) 
i Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili. 

Modalitat ex post
Investigadors i investigadora: Lluís F. Marsal, Josep Ferré-Borrull, Jo-
sep Pallarés i Pilar Formentín.
Títol: «Dispositius biosensors basats en materials porosos nanoestruc-
turats».
Grup de recerca: NanoElectronic and Photonic Systems (NEPHOS).
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Àmbit de ciències de la salut i de la vida
Modalitat ex ante
Vist el resultat d’empat (en posició i en puntuació) de les dues candi-
datures millor qualificades, que posa de manifest la gran qualitat dels 
participants i les seves propostes, s’ha decidit atorgar excepcionalment 
el premi ex aequo a les propostes presentades per:

Proposta A 
Investigadores: M. Teresa Auguet Quintillà, Carmen Aguilar Crespillo, 
Jessica Binetti i Laia Bertran Ramos.
Títol: «Biomarcadors pronòstics precoços circulants i salivals de la co-
vid-19 en pacients obesos i/o amb síndrome metabòlica infectats per 
SARS-CoV-2».
Grup de recerca: Grup d’Estudi de Malalties Metabòliques Associades 
a Insulin Resistència (GEMMAIR).

Proposta B
Investigadors i investigadores: Alexandre Fabregat Tomas, Josep An-
ton Ferré Vidal, Anton Vernet Peña, Maria A. Bodí Saera, Josep Gómez 
Álvarez, Mònica Magret Iglesias i Alejandro Rodríguez Oviedo.
Títol: «Un model basat en Aprenentatge Automàtic per a la predicció 
de l’èxit d’una extubació en pacients crítics amb ventilació mecànica 
invasiva (A Machine Learning based tool for predicting the outcome of 
an extubation in mechanically ventilated critical patients)».
Grups de recerca: Experiments, Computation and Modelization in 
Fluid Mechanics and Turbulence (ECoMMFiT) i Sèpsia, Inflamació i 
Seguretat del Malalt Crític (SIS-IISPV). 

Modalitat ex post
Investigadora: María Inmaculada de Molina Fernández.
Títol: «Herramienta web de ayuda a la toma de decisiones en anticon-
cepción».
Grup de recerca: Grup de Recerca en Infermeria Avançada.
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Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió admi-
nistrativa i tècnica del personal d’administració i serveis de la URV 

Per dotzena vegada es va convocar el premi a la qualitat i millora contínua 
de la gestió administrativa i tècnica del PAS, que té la finalitat d’identificar 
i reconèixer les iniciatives del PAS per millorar l’exercici de les funcions de 
gestió i administració, i també les tasques de suport, assistència i assessora-
ment, respecte a la gestió administrativa i tècnica i els processos necessaris 
per complir els objectius de la Universitat, mitjançant processos, projectes o 
procediments innovadors. 

El premi es convoca en tres modalitats:
• Modalitat 1, projectes implantats que siguin susceptibles de ser 

aplicats en altres estructures organitzatives de la URV.
• Modalitat 2, projectes implantats d’abast local que no són suscep-

tibles de ser aplicats a altres estructures organitzatives de la URV.
• Modalitat 3, concurs d’idees per a projectes no implantats.
El premi té una dotació de 2.000 euros per a cadascuna de les modali-

tats convocades.
Els treballs premiats van ser els següents:

Modalitat 1. 
«Covid, noves formes de pensar, noves maneres de treballar», de Carles de 
la Cuadra Pagès, Núria Adzerias Aymerich, Esther Salla Llambrich i Lean-
dre Romeu Serra (Servei de Recursos Econòmics). 

RESUM 
La covid-19 ha impactat tot el món, però, com qualsevol altra crisi al 

llarg de la història, ha permès impulsar la transformació de la societat, el 
desenvolupament de noves idees, l’estimulació de l’enginy…

La covid-19, en aquest cas, ha estat un accelerador de la transformació 
digital i un impulsor del teletreball. La covid-19 ha fet que aquestes dues no-
ves maneres de treballar, que s’anaven introduint a poc a poc a les empreses, 
acceleressin el ritme de canvi i la velocitat de transformació. Cada empresa 
havia assolit un nivell, i dintre de cada empresa també cada departament 
o unitat tenia un grau de digitalització diferent. Ara, en totes les organit-
zacions, i també dintre de cadascuna d’elles, s’ha convergit, evidentment 
per necessitat, i totes han arribat a un nivell semblant de digitalització. Això 
demostra que les crisis són una oportunitat per créixer.
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Tot aquest canvi de què estem parlant ha fet visible unes eines de tele-
treball que ja existien, però que estaven poc implementades, i amb elles han 
destacat les eines de treball col·laboratiu.

Aquest treball pretén mostrar com es va anar transformant la forma de 
relacionar-se entre la Secció de Tresoreria i les diferents Unitats.

L’escenari que ens imaginem i que pretenem impulsar és l’esperit col-
laboratiu, això és, compartir dades, compartir fitxers, compartir tasques i 
espais comuns de treball. Un flux de procés on s’integrés tota la tasca, dintre 
d’un espai compartit. Tot això, aprofitant les eines que l’organització havia 
posat al nostre abast.

Paral·lelament, fem una anàlisi d’aquestes eines que s’han incorporat, 
que s’afegeixen al correu electrònic, al telèfon, al fet de compartir espai comú 
al servidor, que ja portàvem utilitzant de fa anys.

Eines comunicatives: Hi ha dues eines comunicatives importants a més 
del telèfon; aquestes són el correu electrònic i el xat. El xat té una part de 
comunicació instantània i una part de versatilitat quan s’utilitza en un grup 
de treball que el fa adequat en alguns casos.

Eines de treball col·laboratiu: Onedrive, Sharepoint o Teams són eines 
amb unes funcionalitats que permeten compartir documents i que permeten 
treballar de forma coordinada i generar així valor entre els diferents usuaris 
que intervenen, i això ajuda a produir un resultat satisfactori, amb un esforç 
individual menor, perquè el que fa un aporta un valor als companys i a la 
inversa.

Un cop conegudes aquestes noves infraestructures de treball col-
laboratiu, analitzem totes les tasques on col·laborem intercanviant rols amb 
els nostres usuaris: pagament als membres del tribunal de tesi, justificació de 
fons de funcionament, justificació de pagaments amb Visa, tràmit de paga-
ments urgents i la seva justificació posterior, tràmit de pagaments de mone-
da estrangera i la seva justificació posterior.

Pensem que hem de proposar, a les diferents Unitats, el treball col-
laboratiu, perquè, com diu Carlos Kuchkovsky, responsable d’Investigació i 
Patents al BBVA, “estem veient el moment de la humanitat amb més treball 
col·laboratiu”. Segons ell, els esforços col·laboratius sense precedents estan 
sorgint d’aquesta crisi i podrien ser catalitzadors per impulsar l’adopció de 
solucions tecnològiques que han estat frenades.

Les diferents fases estan explicades detalladament al treball, aquí no-
més resumirem la filosofia de feina que caracteritza les diferents fases. S’es-
tructura, dintre de la Secció de Tresoreria, un esquelet de la proposta, amb 
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unes bases de treball col·laboratiu i digital amb uns nom de fitxers protocol-
litzats, per tal d’aportar un valor en tota la cadena del flux de treball. Un cop 
està definida l’estructura principal, es presenta a un grup reduït dels usuaris 
que intervenen en el procés, per conèixer si la idea és correcta, si hi veuen 
beneficis, si ajuda a facilitar la feina, si es creen sinergies entre els diferents 
rols… En definitiva, si creuen que ajuda a millorar la forma de treballar i, a 
més, aconsegueixen un resultat final millor, com pot ser disposar d’informa-
ció d’on es troba el tràmit, de poder veure el justificant de pagament…

A partir d’aquí, els diferents usuaris hi participen fent les aportacions 
que consideren oportunes i participen com a representants de cada rol una, 
dues o tres persones. El grup de treball acaba sent de cinc, sis o set persones 
que acaben de definir i adaptar les necessitats comunes de tots.

Un cop està més definit, s’escriu un manual i s’organitzen formacions 
per explicar aquestes instruccions, en grups d’unes 20-25 persones. Es gra-
ven les formacions per si algú no hi ha pogut assistir.

Com la tecnologia del treball col·laboratiu no deixa d’aportar noves 
funcionalitats, es consideren adients diverses fases de perfeccionament del 
procediment per millorar la funcionalitat i l’eficiència del flux de treball, i 
una constant innovació per tenir una productivitat més gran.

Cadascun dels objectius traçats ha d’aportar un avantatge. Assenyala-
rem els principals avantatges aportats pel treball col·laboratiu:

• Reducció de temps de descàrrega de fitxers, de localització de do-
cuments.

• Més informació disponible: qui ha generat el document, qui l’ha 
modificat, quan s’ha generat, quan s’ha modificat, perquè s’ha mo-
dificat (xat que acompanya el document PDF sempre), quant s’ha 
pagat.

• Focalització en el treball que evita la cerca de documents justifica-
tius al correu, ja que la documentació i el flux es troben tots en un 
mateix espai.

• En existir col·laboració entre els diferents usuaris es creen sinergies 
que incrementen la productivitat.

• Cadena de valor en el procés que genera valor en cada tràmit.
Per últim, volem fer un agraïment a totes les persones que han col-

laborat en la definició del procés, sobretot a aquelles que han col·laborat en 
les interminables hores de les proves pilot.
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Modalitat 2:
«Aplicatiu per millorar l’estratègia de finançament internacional dels grups 
de recerca de la URV», de Bogdan Naé, Vanesa Ruana Pascual i Ignasi Sal-
vadó Estivill, de la USPIR (UGAD). 

RESUM 
La Comissió Europea publica centenars de convocatòries per finançar 

projectes de recerca al portal Funding & Tender Opportunities. Resulta una 
tasca molt àrdua el fet de cercar manualment les convocatòries més adients 
per a cada grup de recerca. Disposar d’una eina com aquesta per automa-
titzar aquest procés i que permeti fer-ho de manera més eficient aporta una 
millora considerable en l’estalvi del temps, així com una simplificació del 
procés i una disminució de les càrregues de treball dels tècnics.

Els membres de la USPIR han dut a terme tot el procés de creació de 
l’aplicatiu, des de la conceptualització de la idea, fins al disseny i el desenvo-
lupament de l’aplicatiu. També han fet tota la recopilació de les dades que hi 
ha als Canva dels grups de recerca, informació clau per al correcte funciona-
ment de l’aplicatiu. Són ells mateixos els usuaris de l’aplicatiu.

Els objectius d’aquest aplicatiu són els següents:
1. Incrementar la participació dels nostres IP en programes internacio-

nals de recerca.
2. Augmentar la productivitat dels membres de la USPIR.
3. Incrementar la qualitat de la gestió de les dades sobre l’estratègia de 

finançament internacional dels grups de recerca.
Des d’una visió general, els beneficis que s’aconsegueixen amb aquests 

objectius són l’increment i l’impuls de la recerca a la universitat i, com a con-
seqüència, un impacte més gran en la societat i el territori.

Mitjançant els Canva, els tècnics de la USPIR disposen de la informació 
necessària per determinar les oportunitats de finançament per a cada grup 
de recerca en funció del seu perfil. L’aplicatiu fa una adaptació (matching) 
molt precisa entre l’activitat d’un IP/grup i les diferents convocatòries de 
la Comissió Europea, per millorar en eficiència a l’hora de presentar bones 
propostes.

L’aplicatiu d’adaptació automàtica de convocatòria-investigador està 
basat, d’una banda, en les paraules clau (keywords) de les convocatòries pu-
blicades per la Comissió Europea i, d’altra banda, en les paraules clau dels 
Canva de l’activitat de l’IP/grup de recerca. Amb aquesta eina és possible 
trobar la convocatòria més adequada per a cada investigador i, un cop iden-
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tificada, estudiar la possibilitat de crear una proposta coordinada o trobar un 
consorci en formació per a aquest IP.

Algunes millores que es podrien introduir a l’aplicació si s’aconsegueix 
aquest premi serien les següents:

• Afegir altres oportunitats de finançament que no apareixen al por-
tal Funding & Tender Opportunities, com ara l’esquema ERA-NET.

• Ampliar el nombre dels Canva passant d’un model de Canva de 
grup a un model de Canva d’IP.

• Treballar més les paraules clau per afinar més l’adaptació.
• L’adaptació al nou programa marc Horizon Europe, mitjançant 

una nova API i una nova estructura de paraules clau.
A part de dur a terme aquestes millores, el premi es destinaria a expor-

tar i integrar l’aplicatiu als sistemes d’informació de la Universitat. D’aques-
ta manera, per exemple, es podria obrir als IP/grups de recerca perquè ells 
mateixos poguessin fer les seves pròpies cerques de finançament.

Modalitat 3:
«Alimentació saludable i sostenible de la URV», de Ruth Marqués Monteja-
no, de l’Àrea de Benestar i Salut (Oficina de Compromís Social).»

RESUM
Les evidències científiques suggereixen la promoció de dietes basades 

en aliments d’origen vegetal com a mitjà per reduir la petjada ambiental i 
promoure la salut humana i el benestar dels animals.

La Universitat Rovira i Virgili (URV) vol posar en relleu la importància 
de la salut de les persones i, alhora, la necessitat de protegir el planeta, és a 
dir, les plantes, els animals i els humans que en formen part. A més, té un 
compromís amb la seva comunitat, amb les persones del seu entorn i amb la 
societat en general.

Per això, ha impulsat el projecte “Alimentació i estil de vida saludable 
i sostenible de la URV”, que té com a objectiu promocionar la salut integral 
en l’àmbit universitari i la societat en el seu conjunt.

Es tracta d’una iniciativa de la Universitat dins d’una perspectiva més 
àmplia envers la salut i el benestar que faci més fàcil la tria d’opcions més 
saludables i sostenibles.
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A partir dels resultats d’una enquesta en què han participat més de 
1.400 membres de la comunitat universitària, que van respondre un qüestio-
nari validat sobre la dieta mediterrània i unes preguntes sobre el seu estil de 
vida, s’ha elaborat una decàleg, així com una guia i un vídeo, entre d’altres 
suports audiovisuals, per difondre’ls en els diferents campus.

Són missatges clau per a la salut i la sostenibilitat, per animar les per-
sones que treballen i estudien a la Universitat a tenir un estil de vida salu-
dable i canviar els patrons de comportament que són nocius per a elles i per 
al planeta, i també per donar visibilitat als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) per a la prosperitat de les persones i del planeta, descrits 
en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i adoptats per tots els 
estats membres de les Nacions Unides el 2015.

Aquest projecte pretén promoure una dieta rica en aliments frescos o 
mínimament processats d’origen vegetal, de temporada i de proximitat per 
facilitar el canvi de comportament i així conscienciar de la seva importància 
i reconèixer la dieta mediterrània, característica del nostre territori, com un 
patró dietètic saludable i sostenible que hem d’intentar mantenir o adoptar.

També preveu altres futures accions, com ara la valoració nutricional 
dels menús que s’ofereixen als menjadors universitaris, xerrades sobre ali-
mentació i un programa de pauses actives per evitar el sedentarisme, entre 
d’altres.»

Premis Consell Social a treballs de recerca de batxillerat 
Enguany s’han convocat, per quinzena vegada, els Premis Consell Social a 
treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs acadèmic 2020-2021.

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 dels centres de secundària que ha elaborat un 
treball de recerca amb rigor i qualitat. 

Cadascun dels premis ha consistit en 800 euros per a l’estudiant, un 
ajut econòmic per a l’import corresponent als crèdits matriculats a la URV 
fins a un màxim de 1.500 euros, en el cas que l’estudiant no tingui matrícula 
gratuïta o altres descomptes aplicats, i 300 euros per al centre de secundària 
del guanyador per a material didàctic o bibliogràfic. 

El premi s’ha convocat en cinc modalitats diferents, segons l’àmbit del 
treball de recerca. Cada modalitat porta el nom de personatges de les nos-
tres contrades que han deixat la seva empremta; d’aquesta manera es dona 
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a conèixer entre els nostres joves la figura d’aquests referents i contribuïm a 
evitar-ne l’oblit.

Els treballs guanyadors han estat: 

Premi Maria Josepa Massanés (quatre premis per a les àrees d’arts i humanitats, i 
ciències socials i jurídiques)

«La tradición de Studio Ghibi», de Carlos Cabello Bonal. Tutora: Andrea 
Lorente van Berge Henegon. Institut Vidal i Barraquer, de Tarragona.

«Poder i justícia. Relacions en el pensament de Hannah Arendt i Michael 
Foucalt», de Raúl Carrillo González. Tutor: Miquel Albadalejo Pérez. 
Institut Pons d’Icart, de Tarragona.

«Quin llamp de rondalles! Edició, catalogació i estudi del corpus ronda-
llístic de Seròs», de Rut Nolla Bertran. Tutor: Josep Maria Martorell 
Coca. Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona.

«Conseqüències demogràfiques del còlera morbo asiàtic a Reus a la se-
gona meitat del segle XIX», de Maria Vilella Ferré. Tutor: Josep Maria 
Miró. Institut Gabriel Ferrater i Soler, de Reus.

1a reserva, «La relación entre el uso del color y los sentimientos», d’Ale-
jandro Cabello Bonal. Tutora:Raquel Pérez Bueno. Institut Vidal i Bar-
raquer, de Tarragona.

2a reserva, «Músiques, coreografies, compositors i coreògrafs dels segles 
XVIII i XIX: una relació simbiòtica», d’Arnau Guerrero Carreres. Tuto-
ra: Carme Busquets Congost. Institut Alexandre Deulofeu, de Figueres. 

3a reserva, «Les meravelles de Tim Barton», de Lídia Rofes Palacios. Tu-
tor: Roberto Fernández Sanz. Col·legi Santa Teresa de Jesús, de Tarra-
gona.

4a reserva, «L’objectivitat periodística en l’era digital», d’Ainhoa Camac-
ho Navarro. Tutora: Ana Rivera Saura. Institut Narcís Oller, de Valls.

Premi Eduard Saavedra (tres premis per a les àrees de ciències, enginyeries i arqui-
tectura)

«Estudi del fenomen solsticial d’Horta de Sant Joan», de Sergi Alcoverro 
Poch. Tutor: Fernando Chavarría Fores. Institut Terra Alta, de Gandesa.

«El gran Jeté i Newton, una bona parella de ball», de Berta Llauradó Mo-
yano. Tutora: Núria Méndez Civit. Institut Gaudí, de Reus.

«El so de la impressió 3D», de Marina Verdiell Sánchez. Tutor: Enric Ar-
mengol Roig. Institut Baix Camp, de Reus.
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1a reserva, «Les lleis de la física als mitjans audiovisuals», de David Cas-
tro. García. Tutor: Lorenzo García Contreras. Institut El Vendrell. 

2a reserva, «Anàlisi matemàtica de l’entorn microgravitatori de la ISS (In-
ternational Space Station)», d’Adrià Gispert Fernández. Tutor: Albert 
Pedrola Sugrañes. Col·legi Mare de Déu del Carme, de Tarragona.

3a reserva, «Detecció de sang en un crim», de Marina Vicente Peralta. Tu-
tora: Sílvia Gracia Ramírez. Institut Gaudí, de Reus.

Premi Rodrigo Miralles (un premi dedicat al compromís social i la solidaritat)
«Wapacha Diversity: un projet de danse inclusive», de Coral Anguera Mo-

lina. Tutor: Cèdric Leiglat. Col·legi Vedruna – Sagrat Cor, de Tarragona

Premi Rafael Battestini (dos premis per a les àrees de medicina i ciències de la salut 
i de la vida)

«Del residu al bioplàstic», de Víctor Nadal Martínez. Tutora: Josepa Baz 
Vidal. Col·legi La Salle, de Tarragona.

«La lluita contra els superbacteris», d’Isabel Jurado Meléndez. Tutora: 
Dolors Botanch Cabiscal. Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tar-
ragona.

1a reserva, «Epidemiologia de la fractura de maluc», de David Waring 
Combalia. Tutora: Misericòrdia Planelles Agramunt. Institut d’Altafulla.

2a reserva, «El temps és or i cada minut, vital. L’ictus», de Rut Tovar Oli-
ete. Tutora: Maria José Barberà Llorca. Institut Mediterrània, del Ven-
drell.

Premi Maria Helena Maseras (un premi en estudi de dones i gènere)
«Mainstream i minories: representació d’identitats oprimides al cinema 

comercial de l’última dècada», de Maria Sabaté Garrido. Tutor: Daniel 
Pla Puig. Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona.

1a reserva, «Les nenes de la postguerra (1939-1959)», de Lídia Porta Mar-
tínez. Tutora: Marina Torné Izquierdo. Col·legi La Salle, de Tarragona.

2a reserva, «De la Mila a l’Èlia. Evolució del paper de la dona catalana al 
segle xx», de Xènia Giralt Rabadà. Tutora: Olga Cubells Bartolomé. Col-
legi La Salle, de Reus.
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Convocatòria de les Beques Consell Social i Fundación Repsol

A vegades, el principal obstacle per accedir a l’ensenyament superior no és 
el cost econòmic dels estudis universitaris, sinó el cost d’oportunitat que su-
posa que un jove hagi de retardar la seva incorporació al món laboral per 
continuar els estudis. Moltes famílies no poden assumir-ho i prenen l’opció 
que el jove en qüestió deixi els estudis, la qual cosa l’obliga a deixar de banda 
la capacitat intel·lectual o la vocació per l’aprenentatge. 

Per contribuir a disminuir aquest obstacle que troben els nois i les noies 
que, malgrat tenir un bon rendiment acadèmic, no poden accedir a l’ense-
nyament superior, el Consell Social ha convocat aquest curs les beques del 
Consell Social i la Fundación Repsol, les quals faciliten a les famílies amb 
dificultats que els seus fills puguin accedir a la URV i romandre-hi.

Cadascuna de les beques està dotada amb fins a 5.000 euros anuals i, si 
es compleixen els requisits determinats a la convocatòria, es poden renovar 
cada curs fins a acabar els cursos acadèmics que estableix l’itinerari reco-
manat de l’ensenyament cursat per l’estudiant. Així mateix, l’alumne que 
ha gaudit de la beca durant l’itinerari del grau pot sol·licitar la renovació 
de la beca amb les mateixes condicions econòmiques per continuar al curs 
següent els estudis de màster.

A partir del curs 2021-2022, la Fundación Repsol deixa de participar en 
l’adjudicació de noves beques i manté només la renovació de les adjudicades 
en cursos anteriors fins que els alumnes becats finalitzin els seus estudis. 

La comissió de selecció de les beques, en el marc de la convocatòria 
2021-2022, va acordar adjudicar tres noves beques, que s’han distribuït de la 
manera següent: una beca per al Doble Grau de Dret i de Relacions Laborals 
i Ocupació, una beca per al Grau de Biotecnologia i una beca per al Grau 
d’Arquitectura.

La comissió de selecció també va atorgar la renovació de les beques 
següents, concedides en convocatòries anteriors: una beca per al Doble Grau 
de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular, una beca per al Doble 
Grau d’Educació Infantil i Primària, una beca per al Grau de Bioquímica 
i Biologia Molecular, una beca per al Grau de Biotecnologia, una beca per 
al Grau de Comunicació Audiovisual, una beca per al Grau de Dret, una 
beca per al Grau d’Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions, 
una beca per al Grau d’Enginyeria Mecànica, quatre beques per al Grau de 
Medicina, dues beques per al Grau de Psicologia i una beca per al Màster en 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera.
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Ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores

El Consell Social de la URV ha convocat, per setzena vegada, els ajuts a les 
millors idees emprenedores amb la finalitat d’incentivar la comercialització 
de treballs docents amb visió innovadora i donar-hi suport. Aquesta inici-
ativa té l’objectiu de donar suport als estudiants de la URV en la validació 
d’idees i conceptes susceptibles de convertir-se en un producte o en un pro-
cés amb valor econòmic que serveixi de base per a una acció d’emprenedo-
ria. 

Els projectes guanyadors de la convocatòria d’aquest any han estat els 
següents:

• Projecte «OhBarri, l’App per guanyar punts amb les teves compres 
i dinamitzar el comerç local». Import atorgat: 6.000 euros. Distribu-
ció de l’Ajut: Sergio Mikel Compte Pérez, 6.000 euros.

• Projecte «BITTER-FI, combatent la inapetència amb molècules na-
turals». Import atorgat: 6.000 euros. Distribució de l’Ajut: Alba Mi-
guens Gómez, 3.000 euros, i Carme Grau Bové, 3.000 euros.

• Projecte «Tractament del càncer basat en la inanició cel·lular». Im-
port atorgat: 6.000 euros. Distribució de l’Ajut: Yaride Pérez Pache-
co, 6.000 euros.

Ajuts Pont a projectes educatius

Juntament amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV, el Consell 
Social ha convocat, per vuitè any consecutiu, els Ajuts Pont per a projectes 
educatius. La seva finalitat és visibilitzar, ordenar i universalitzar la transfe-
rència de coneixement entre la comunitat universitària i la resta del sistema 
educatiu a partir de projectes d’innovació conjunts. 

Són objectius d’aquesta convocatòria:
• Promoure la col·laboració entre els docents de la URV i els docents 

de l’ensenyament infantil, primari i secundari.
• Impulsar projectes educatius que contribueixen a la millora de l’en-

senyament.
• Difondre els projectes i les bones pràctiques entre la comunitat 

educativa.
Van ser projectes guanyadors:
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«ADHERFIS: Bases per a una vida activa saludable II». Centre coor-
dinador: Escola Guillem Fortuny. Coordinadora: Patricia Florenza Satorres.

«Art Escola – Escoles Terra Alta». Centre coordinador: Escola Doctor 
Ferran. Coordinadora: Antonia Llop Rams.

«Art, ciència i pensament en la primera infància des de la perspectiva 
de Reggio Emilia». Centre coordinador: Institut Vidal i Barraquer. Coordi-
nadora: M. Àngels Delgado.

«Confecció dels nous informes d’educació infantil a les famílies seguint 
les noves metodologies i les orientacions de l’avaluació». Centre coordina-
dor: Escola Pax. Coordinadora: Rebeca Pont Castells.

«De la creació a la fabricació». Centre coordinador: INS Pere Martell. 
Coordinadora: Victòria Ismael Biosca.

«Ludus Tarraconensis: treballem la llengua i la cultura llatines amb la 
creació de jocs de taula». Centre coordinador: Institut Torredembarra. Coor-
dinadora: Maria Soledat Francesch Turrión.

«MuntanyaBot Baix Penedès». Centre coordinador: Escola La Parella-
da. Coordinador: Hugo Cardillo Mata.

«URV Inspira». Centre coordinador: Escola Pràctiques. Coordinadora: 
Núria Grabiel Bosch.

«Veus de dona a Tarragona: difusió i divulgació». Centre coordinador: 
INS Constantí. Coordinadora: Rosa Murtró Ferran.

«Visibilització de les científiques químiques i bioquímiques a través del 
foment de l’experimentalitat a les classes de ciències de cicle superior d’edu-
cació primària». Centre coordinador: Escola Prat de la Riba. Coordinador: 
David Roco Alafont.

M E M Ò R I A  C O N S E L L  S O C I A L  U R V  2 0 2 1  
 

36 
 

• Promoure la col·laboració entre els docents de la URV i els docents de 
l’ensenyament infantil, primari i secundari. 
• Impulsar projectes educatius que contribueixen a la millora de l’ensenyament. 
• Difondre els projectes i les bones pràctiques entre la comunitat educativa. 

Van ser projectes guanyadors: 

«ADHERFIS: Bases per a una vida activa saludable II». Centre coordinador: 
Escola Guillem Fortuny. Coordinadora: Patricia Florenza Satorres. 

«Art Escola – Escoles Terra Alta». Centre coordinador: Escola Doctor Ferran. 
Coordinadora: Antonia Llop Rams. 

«Art, ciència i pensament en la primera infància des de la perspectiva de Reggio 
Emilia». Centre coordinador: Institut Vidal i Barraquer. Coordinadora: M. Àngels 
Delgado. 

«Confecció dels nous informes d’educació infantil a les famílies seguint les noves 
metodologies i les orientacions de l’avaluació». Centre coordinador: Escola Pax. 
Coordinadora: Rebeca Pont Castells. 

«De la creació a la fabricació». Centre coordinador: INS Pere Martell. 
Coordinadora: Victòria Ismael Biosca. 

«Ludus Tarraconensis: treballem la llengua i la cultura llatines amb la creació de 
jocs de taula». Centre coordinador: Institut Torredembarra. Coordinadora: Maria 
Soledat Francesch Turrión. 

«MuntanyaBot Baix Penedès». Centre coordinador: Escola La Parellada. 
Coordinador: Hugo Cardillo Mata. 

«URV Inspira». Centre coordinador: Escola Pràctiques. Coordinadora: Núria 
Grabiel Bosch. 

«Veus de dona a Tarragona: difusió i divulgació». Centre coordinador: INS 
Constantí. Coordinadora: Rosa Murtró Ferran. 

«Visibilització de les científiques químiques i bioquímiques a través del foment de 
l’experimentalitat a les classes de ciències de cicle superior d’educació primària». 
Centre coordinador: Escola Prat de la Riba. Coordinador: David Roco Alafont. 
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4. Memòria econòmica

4.1 Liquidació del pressupost 2020 del Consell Social

El Ple del Consell Social, en la reunió del 27 de juliol de 2021, va aprovar la 
liquidació del Pressupost 2020 del Consell Social. 

INGRESSOS 

Subvenció Generalitat de Catalunya 2019                                                                                                 420.541,69   
Romanent compromès a projectes                                                                                                               710.450,22   
INGRESSOS                                                                                                                                                1.130.991,91
Detall per conceptes Funcionament Projectes Despesa total

Capítol I Remuneracions de personal  142.622,88     -     142.622,88    

Capítol II Despeses corrents de béns i serveis  14.924,68     237.310,19     252.234,87    

Arrendaments  -     328,13     328,13    

Material d’oficina  1.139,89     2.080,00     3.219,89    

Subministraments  74,26     -     74,26    
Comunicacions (telèfon, missatgeria, 
internet)

 563,03     -     563,03    

Protocol, publicitat i altres despeses  245,41     175.373,56     175.618,97    

Treballs realitzats per altres empreses  -     52.000,00     52.000,00    

Indemnització per raó de serveis  12.902,09     7.125,00     20.027,09    

Despeses de publicació i distribució  -     403,50     403,50    

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

 -     96.295,58     96.295,58    

Capítol VII Transferències de capital  -     1.797,14     1.797,14    

TOTAL DESPESA  157.547,56     335.402,91     492.950,47    

Pressupost  2020 Despesa 2020 % Despesa

Funcionament  190.000,00     157.547,56    31,96%

Projectes Eix 2 del Pla Estratègic
Potenciació actuació i efectivitat UNIVERSITAT

 84.728,83     162.298,99    32,92%

Projectes Eix 3 del Pla Estratègic
Promoció implicació del TERRITORI en la Universitat

 145.812,86     173.103,92    35,12%

Projectes  230.541,69     335.402,91    68,04%

TOTALS  420.541,69     492.950,47    100,00%

Durant aquest exercici s’ha aplicat part del romanent compromès a projectes del Consell Social.
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Notes explicatives a la liquidació del pressupost 2019:

Ingressos

Els ingressos de l’exercici estan formats per la subvenció que atorga la Gene-
ralitat de Catalunya per al funcionament del Consell Social i per la incorpo-
ració del romanent compromès a projectes del Consell Social.   

Despeses

caPítol i: reMuneracions de Personal

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

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:

• Arrendaments: despeses de lloguer del Teatre Bartrina per a l’acte 
de lliurament dels premis a treballs de recerca de batxillerat.

• Material d’oficina: despeses de material d’oficina, premsa, foto-
còpies, impressions, material informàtic de consum, etc., necessa-
ris per al funcionament normal del Consell. Inclou la subvenció a 
premsa per la publicació Indicador d’Economia.

• Subministraments: altres despeses en materials i productes no in-
ventariables com aigua, cafès, cava URV, piles, etc., per a actes i 
reunions del Consell Social i els seus premis i ajuts.

• Comunicacions: despesa de telèfon, connexió de dades mòbils, cor-
reu, missatgeria, etc.

• Protocol, publicitat i altres despeses: despeses de representació, di-
nars de reunió, anuncis en premsa, edició de fullets, etc. Inclou la 
transferència de l’1% del pressupost a la URV Solidària, la compra 
de cintes identificadores, la participació en la convocatòria d’ajuts 
a futurs investigadors, la participació en els ajuts R2B-Valoritza-
ció del Coneixement, la dotació a la Càtedra sobre el Foment de 
l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses i al Centre de Formació i 
Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero, la subven-
ció a l’Àrea d’Ocupabilitat, els ajuts extraordinaris a estudiants en 
dificultats i els ajuts de matrícula dels estudiants que han gaudit 
d’algun ajut o premi del Consell que inclou els crèdits matriculats.
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• 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. Inclou els imports dels 
Premis a la Qualitat Docent, dels Premis a l’Impacte Social de la Re-
cerca, 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 i dels Ajuts Pont per a projectes educatius.

• Indemnització per raó de serveis: dietes i despeses de locomoció 
ocasionades per viatges dels membres i el personal del Consell i 
indemnitzacions d’assistència a actes, jurats i reunions.

• Despeses de publicació i distribució de la Memòria del Consell Social 
i del llibre dels Premis a treballs de recerca de batxillerat.

caPítol iV: transferÈncies corrents

Beques, ajuts i premis atorgats pel Consell Social: 
• Premis Consell Social de la URV a treballs de recerca de batxillerat. 
• Premis Gerard Vergés del Campus Terres de l’Ebre de la URV als 

treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles forma-
tius de grau superior.

• Beques Fundación Repsol i Consell Social de la URV.
• Ajuts a les millors idees emprenedores 

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

• Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
• Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles. 
• Fundació Gresol.  

caPítol Vii: transferÈncies de caPital

Els ordinadors portàtils que s’atorguen als guardonats pels Premis Gerard 
Vergés del Campus Terres de l’Ebre tenen la consideració de transferència 
de capital per al Consell Social.   
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4.2 Pressupost 2021 del Consell Social

El Pressupost 2021 del Consell Social va ser aprovat pel Ple del Consell el 
22 de desembre de 2020, per un import de 409.919,75 euros, preveient una 
retallada que posteriorment es va aconseguir mitigar amb la incorporació 
d’11.929,93 euros. El 27 de juliol de 2021, el Ple del Consell va modificar 
aquest pressupost per incorporar-hi el romanent (638.041,44 euros). 

Pressupost de despeses Pressupost 
inicial 2021 Modificacions Incorporació 

de romanent
Pressupost 

definitiu 2020 %

caPítol i

Remuneracions de personal  145.203,53    -      23.286,98    168.490,51   15,90%
caPítol ii
Despeses corrents de béns i 
serveis  143.840,22    11.929,93    558.250,91    714.021,06   67,37%
caPítol iV
Transferències corrents 
(beques i ajuts, participació en 
altres entitats)  120.876,00    -      48.080,52    168.956,52   15,94%
caPítol Vi

Inversions reals: immobilitzat  -      -      2.774,89    2.774,89   0,26%

caPítol Vii

Transferències de capital  -      -      5.648,14    5.648,14   0,53%

TOTAL  409.919,75    11.929,93    638.041,44    1.059.891,12   100%

Pressupost 2021

M E M Ò R I A  C O N S E L L  S O C I A L  U R V  2 0 2 1  
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El quadre següent reflecteix l’evolució del pressupost del Consell Social en els 
últims cinc anys. Aquestes xifres 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 2021

Pressupost inicial Modificacions i romanent

PPrreessssuuppoosstt  ddee  ddeessppeesseess  ((sseennssee  
rroommaanneennttss)) 22001177 22001188 22001199 22002200 22002211

%%  VVaarriiaacciióó  
22002200--22002211

CCAAPPÍÍTTOOLL  II
RReemmuunneerraacciioonnss  ddee  ppeerrssoonnaall 113322..339966,,2200                            113344..222255,,5599                            113399..225555,,4400                            114444..440033,,7799                            114455..220033,,5533                            00,,5555%%
CCAAPPÍÍTTOOLL  IIII
DDeessppeesseess  ccoorrrreennttss  ddee  bbéénnss  ii  sseerrvveeiiss  118888..113388,,3344                            117788..220088,,9955                            117799..335544,,6600                            113344..666611,,9900                            115555..777700,,1155                            1155,,6677%%
Material d’oficina 3.500,00                 3.500,00                 3.500,00                 3.500,00                 5.850,00                 67,14%
Subministraments 1.245,05                 1.245,05                 1.245,05                 1.245,05                 1.250,00                 0,40%
Comunicacions 1.600,00                 1.600,00                 1.600,00                 1.600,00                 1.200,00                 -25,00%
Protocol, publicitat i altres despeses 60.235,54                43.835,54                43.835,54                61.552,20                57.779,93                -6,13%
Treballs realitzats per altres empreses 71.401,00                73.301,00                79.476,46                18.413,49                39.068,75                112,17%
Indemnització per raó de serveis 49.356,75                54.327,36                49.297,55                46.551,16                50.621,47                8,74%
Despeses de publicació i distribució 800,00                   400,00                   400,00                   1.800,00                 -                         -100,00%
CCAAPPÍÍTTOOLL  IIVV
TTrraannssffeerrèènncciieess  ccoorrrreennttss  ((bbeeqquueess  ii  aajjuuttss,,  
ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  aallttrreess  eennttiittaattss)) 8844..332233,,9966                                8899..110000,,0000                                8899..110000,,0000                                114411..447766,,0000                            112200..887766,,0000                            --1144,,5566%%
CCAAPPÍÍTTOOLL  VVIIII
TTrraannssffeerrèènncciieess  ddee  ccaappiittaall 88..000000,,0000                                  1100..000000,,0000                                1100..000000,,0000                                --                                                 --                                                 00,,0000%%

TTOOTTAALL               441122..885588,,5500                    441111..553344,,5544                    441177..771100,,0000                    442200..554411,,6699                    442211..884499,,6688      00,,9999%%

PPrreessssuuppoosstt  dd’’iinnggrreessssooss 22001177 22001188 22001199 22002200 22002211
%%  VVaarriiaacciióó  

22002200--22002211
CCAAPPÍÍTTOOLL  IIVV
TTrraannssffeerrèènncciieess  ccoorrrreennttss  ((GGeenneerraalliittaatt)) 441122..885588,,5500                            441111..553344,,5544                            441177..771100,,0000                            442200..554411,,6699                            442211..884499,,6688                            00,,9999%%

TTOOTTAALL               441122..885588,,5500                    441111..553344,,5544                    441177..771100,,0000                    442200..554411,,6699                    442211..884499,,6688      00,,9999%%
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El quadre següent reflecteix l’evolució del pressupost del Consell Social 
en els últims cinc anys. Aquestes xifres únicament es refereixen a la distri-
bució dels imports rebuts per subvenció de la Generalitat de Catalunya i no 
tenen en compte, en cap cas, les modificacions que s’han pogut produir per 
la incorporació de romanent.

Pressupost de despeses (sense 
romanents)

2017 2018 2019 2020 2021
% Variació 
2020-2021

Capítol I

Remuneracions 
de personal

 132.396,20    134.225,59    139.255,40    144.403,79    145.203,53   0,55%

Capítol II
Despeses corrents 
de béns i serveis 

 188.138,34    178.208,95    179.354,60    134.661,90    155.770,15   15,67%

Material d’oficina  3.500,00    3.500,00    3.500,00    3.500,00    5.850,00   67,14%

Subministraments  1.245,05    1.245,05    1.245,05    1.245,05    1.250,00   0,40%

Comunicacions  1.600,00    1.600,00    1.600,00    1.600,00    1.200,00   -25,00%
Protocol, publicitat i altres 
despeses

 60.235,54    43.835,54    43.835,54    61.552,20    57.779,93   -6,13%

Treballs realitzats per altres 
empreses

 71.401,00    73.301,00    79.476,46    18.413,49    39.068,75   112,17%

Indemnització per raó de 
serveis

 49.356,75    54.327,36    49.297,55    46.551,16    50.621,47   8,74%

Despeses de publicació 
i distribució

 800,00    400,00    400,00    1.800,00    -     -100,00%

Capítol IV

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

 84.323,96    89.100,00    89.100,00    141.476,00    120.876,00   -14,56%

Capítol VII

Transferències de capital  8.000,00    10.000,00    10.000,00    -      -     0,00%

TOTAL  412.858,50    411.534,54    417.710,00    420.541,69    421.849,68   0,99%

Pressupost d'ingressos 2017 2018 2019 2020 2021 % Variació 
2020-2021

Capítol IV
Transferències corrents 
(Generalitat)

 412.858,50    411.534,54    417.710,00    420.541,69    421.849,68   0,99%

total  412.858,50    411.534,54    417.710,00    420.541,69    421.849,68   0,99%
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Evolució del pressupost d’ingressos

M E M Ò R I A  C O N S E L L  S O C I A L  U R V  2 0 2 1  
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Tot seguit, exposem l’evolució del pressupost per projectes vigents en 
els cinc darrers anys. La dotació de cada projecte incorpora el pressupost 
anual i el romanent que té compromès i pendent d’execució.
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Pressupost 
2017

Pressupost 
2018

Pressupost 
2019

Pressupost 
2020

Pressupost 
2021

Properes accions i projectes del Consell Social  454.812,99    364.778,47    255.701,83    152.536,66    185.101,75   

 2002-002 Premi a la Qualitat Docent  8.500,00    8.500,00    8.500,00    8.500,00    8.500,00   

 2005-006 Càtedra Emprenedoria  31.000,00    61.000,00    126.000,00    93.000,00    60.000,00   

 2005-020 Subvenció solidària  4.115,27    4.115,34    4.115,34    4.205,42    4.100,00   

 2005-025 Ajuts millors idees emprenedores  26.750,00    30.000,00    30.115,60    38.800,00    38.800,00   

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

 2009-050 Premi Xavier López Vilar - Qualitat PAS  7.000,00    7.000,00    7.000,00    7.000,00    7.950,00   

 2010-054 Estudis inserció laboral  1.000,00    31.000,00    36.000,00    36.000,00    40.000,00   

 2016-073 Lliga de Debat Universitari  239,70    609,25    437,58   

 2016-074 Ajuts a futurs investigadors  16.000,00    17.000,00    20.000,00    30.000,00    30.000,00   

 2016-075 Premi Impacte Social de la Recerca   28.084,26    30.000,00    33.000,00    33.000,00    30.068,75   

 2017-076 Demola - CatSud  7.000,00   

 2017-077 Centre Simulació JM Martínez Carretero   30.000,00    91.000,00    61.000,00    31.000,00    31.000,00   

 2018-078 Llibre 25 anys FCJurídiques  2.000,00   

 2019-079 Àrea Ocupabilitat  50.000,00    37.500,00    12.500,00   

 2019-080 Taula periòdica  2.000,00   

 2020-082 Premi Càtedra Uriach de Nutracèutica   2.000,00    2.000,00   

 2020-083 Premi Internacionalització  6.000,00   

 2021-085 Llegat Joan Martí Casgtell   3.655,87   

 2002-003 Campus Terres Ebre  20.000,00    20.000,00    20.000,00    10.000,00    10.000,00   

 2003-012 Projecció exterior  18.000,02    16.000,00    17.812,86    19.612,86    16.239,75   

 2006-030 Beques F.Repsol i Consell Social URV  208.750,00    218.000,00    246.000,00    246.000,00    259.975,00   

 2007-038 Premi de recerca de secundària   37.000,00    35.000,00    34.000,00    34.000,00    34.000,00   

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

 2014-068 Ajuts Pont per a Projectes Educatius   16.500,00    17.000,00    16.500,00    16.500,00    16.500,00   

 2014-069 Mercat de projectes socials   1.500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00   

 2015-071 Premi Càtedra Inclusió Social  500,00   

 2020-081 Ajuts extraordinàris estudiants  113.836,97    49.500,00   

 2021-084 Premi Compromís Social  1.500,00   

La dotació dels projectes incorpora el romanent d’exercicis anteriors. Alguns dels projectes es doten en un exercici 
però s’executen en exercicis posteriors.
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Agrupant aquests projectes en funció dels principals eixos d’actuació 
del Consell, obtenim la distribució del Pressupost 2021 següent:    

 Pressupost 
inicial 2021 

 
Modificacions 

 Pressupost 
final 2021 

Funcionament  197.000,00 €  -   €  197.000,00 € 18,59%

Properes accions i projectes del Consell 
Social  -   €  185.101,75 €  185.101,75 € 17,46%

Eix 2: Potenciació actuació i efectivitat 
UNIVERSITAT 

 92.900,00 €  185.674,62 €  278.574,62 € 26,28%

Eix 3: Promoció implicació del 
TERRITORI en la Universitat 

 120.019,75 €  279.195,00 €  399.214,75 € 37,67%

 409.919,75 €  649.971,37 €  1.059.891,12 € 100,00%

Pressupost 2021 (amb romanent)

M E M Ò R I A  C O N S E L L  S O C I A L  U R V  2 0 2 1  
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4.3. Liquidació del Pressupost 2020 de la URV 

 
El Ple del Consell Social, en la reunió del 27 de juliol de 2021, va aprovar els comptes 
anuals auditats de l’exercici 2020 de la Universitat d’acord amb la proposta 
presentada pel Consell de Govern del 26 de juliol. 

Aquests comptes han estat sotmesos a l’auditoria de comptes anual, la qual es va 
encarregar a la societat d’auditoria Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. El 12 de 
juliol de 2021, els auditors van expressar la seva opinió favorable amb una excepció 
en un informe que s’adjunta als comptes anuals del 2020. 

Els comptes anuals auditats del 2020 estan integrats per: 
- Balanç de situació a 31 de desembre de 2020. 
- Compte del resultat econòmic patrimonial. 
- Estat de canvis en el patrimoni net. 
- Estat de fluxos d’efectiu. 
- Estat de liquidació del pressupost. 
- Memòria de l’exercici anual. 

 
 
 

Liquidació del Pressupost 2020 
 

 

Funcionament
19%

Eix 2
26%Eix 3

38%

Properes accions i projectes
17%

Pressupost 2021
(amb romanent)

IINNGGRREESSSSOOSS PPrreevviissiióó  iinniicciiaall MMooddiiffiiccaacciióó    ++//-- PPrreevviissiióó  ddeeffiinniittiivvaa DDrreettss  lliiqquuiiddaattss RReeccaappttaacciióó  llííqquuiiddaa PPeennddeenntt  ccoobbrraammeenntt EEssttaatt  dd’’eexxeeccuucciióó
3 - Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 25.778.133,89 983.057,73 26.761.191,62 19.146.405,38 11.937.051,16 7.209.354,22 7.614.786,24

4 - Transferències corrents 78.557.810,21 11.599.666,31 90.157.476,52 94.496.869,13 79.192.068,07 15.304.801,06 -4.339.392,61 

5 - Ingressos patrimonials 161.829,74 -1.134,89 160.694,85 110.113,74 44.115,73 65.998,01 50.581,11

7 - Transferències de capital 4.244.649,53 2.665.769,71 6.910.419,24 6.742.073,32 3.640.376,66 3.101.696,66 168.345,92

8 - Actius financers 200.000,00 53.660.629,70 53.860.629,70 79.657,70 43.644,44 36.013,26 53.780.972,00

9 - Passius financers 274.400,00 78.400,00 352.800,00 352.800,00 235.200,00 117.600,00 0,00

TTOOTTAALL  IINNGGRREESSSSOOSS 110099..221166..882233,,3377 6688..998866..338888,,5566 117788..220033..221111,,9933 112200..992277..991199,,2277 9955..009922..445566,,0066 2255..883355..446633,,2211 5577..227755..229922,,6666
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4.3 Liquidació del pressupost 2020 de la URV

El Ple del Consell Social, en la reunió del 27 de juliol de 2021, va aprovar els 
comptes anuals auditats de l’exercici 2020 de la Universitat d’acord amb la 
proposta presentada pel Consell de Govern del 26 de juliol.

Aquests comptes han estat sotmesos a l’auditoria de comptes anual, la 
qual es va encarregar a la societat d’auditoria Faura-Casas Auditors-Con-
sultors, SL. El 12 de juliol de 2021, els auditors van expressar la seva opinió 
favorable amb una excepció en un informe que s’adjunta als comptes anuals 
del 2020.

Els comptes anuals auditats del 2020 estan integrats per:
• Balanç de situació a 31 de desembre de 2020.
• Compte del resultat econòmic patrimonial.
• Estat de canvis en el patrimoni net.
• Estat de fluxos d’efectiu.
• Estat de liquidació del pressupost.
• Memòria de l’exercici anual.
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Liquidació del pressupost 2020

Ingressos Previsió 
inicial

Modificació 
+/–

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Estat 
d’execució

Taxes, venda 
de béns i serveis 
i altres ingressos

25.778.133,89 983.057,73 26.761.191,62 19.146.405,38 11.937.051,16 7.209.354,22 7.614.786,24 

Transferències 
corrents 78.557.810,21 11.599.666,31 90.157.476,52 94.496.869,13 79.192.068,07 15.304.801,06 -4.339.392,61 

Ingressos 
patrimonials 161.829,74 -1.134,89 160.694,85 110.113,74 44.115,73 65.998,01 50.581,11 

Transferències 
de capital 4.244.649,53 2.665.769,71 6.910.419,24 6.742.073,32 3.640.376,66 3.101.696,66 168.345,92 

Actius financers 200.000,00 53.660.629,70 53.860.629,70 79.657,70 43.644,44 36.013,26 53.780.972,00 

Passius financers 274.400,00 78.400,00 352.800,00 352.800,00 235.200,00 117.600,00 0,00 

TOTAL 
INGRESSOS 109.216.823,37 68.986.388,56 178.203.211,93 120.927.919,27 95.092.456,06 25.835.463,21 57.275.292,66 

Despeses Previsió 
inicial

Modificació 
+/-

Previsió 
definitiva

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Estat 
d'execució

Remuneracions 
de personal 81.450.739,75 15.482.041,71 96.932.781,46 85.600.791,63 84.462.929,64 1.137.861,99 11.331.989,83 

Despeses corrents 
de béns i serveis 18.447.076,81 19.341.757,73 37.788.834,54 16.139.679,21 12.223.145,95 3.916.533,26 21.649.155,33 

Despeses 
financeres 640.271,94 384.260,95 1.024.532,89 678.029,86 105.604,11 572.425,75 346.503,03 

Transferències 
corrents 3.272.759,19 5.876.149,75 9.148.908,94 4.952.448,32 3.279.750,12 1.672.698,20 4.196.460,62 

Inversions reals 5.058.054,22 22.042.205,33 27.100.259,55 8.859.769,16 5.767.238,48 3.092.530,68 18.240.490,39 

Transferències 
de capital 0,00 11.971,59 11.971,59 1.949,04 176,85 1.772,19 10.022,55 

Actius financers 200.000,00 0,00 200.000,00 79.625,00 79.625,00 0,00 120.375,00 

Passius financers 147.921,46 5.848.001,50 5.995.922,96 449.877,30 449.877,30 0,00 5.546.045,66 

TOTAL 
DESPESES 109.216.823,37 68.986.388,56 178.203.211,93 116.762.169,52 106.368.347,45 10.393.822,07 61.441.042,41 

Saldo 
pressupostari 0,00 0,00 0,00 4.165.749,75 -11.275.891,39 15.441.641,14 4.165.749,75 
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Balanç de situació a 31 de desembre de 2020

ACTIU Exercici 2020 Exercici 2019 PASSIU Exercici 2020 Exercici 2019

A) ACTIU NO 
CORRENT 126.107.210,80 128.278.777,33 A) PATRIMONI NET 108.554.615,08 106.352.261,48 

I. Immobilitzat intangible 909.330,69 860.960,13 I. Patrimoni aportat 880.499,96 880.499,96 

II. Immobilitzat material 116.964.885,44 120.187.878,91 II. Patrimoni generat 33.821.193,89 30.289.920,65 

IV. Inversions financeres 
a llarg termini amb 
entitats del grup, 
multigrup i associades

616.601,94 520.467,21 
IV. Altres increments 
patrimonials pendents 
d’imputació a resultats

73.852.921,23 75.181.840,87 

V. Inversions financeres a 
llarg termini 7.616.392,73 6.709.471,08 

B) PASSIU NO 
CORRENT 36.239.828,63 37.606.929,37 

I. Provisions a llarg 
termini 5.908.819,15 4.982.153,76 

II. Deutes a llarg termini 30.331.009,48 32.624.775,61 

B) ACTIU CORRENT 77.676.747,37 65.966.880,61 C) PASSIU CORRENT 58.989.514,46 50.286.467,09 

III. Deutors i altres 
comptes a cobrar 36.508.828,25 22.619.701,60 I. Provisions a curt termini 679.682,94 1.033.905,56 

V. Inversions financeres a 
curt termini 36.013,26 51.463,00 II. Deutes a curt termini 25.848.309,35 17.004.263,94 

VI. Ajustos per 
periodificació 369.097,19 262.954,14 

III. Deutes amb entitats 
del grup, multigrup i 
associades a curt termini

0,00 0,00 

VII. Efectiu i altres actius 
líquids equivalents 40.762.808,67 43.032.761,87 IV. Creditors i altres 

comptes a pagar 17.596.015,81 15.081.636,18 

V. Ajustos per 
periodificació 14.865.506,36 17.166.661,41 

TOTAL ACTIU (A+B) 203.783.958,17 194.245.657,94 TOTAL PATRIMONI NET 
I PASSIU (A+B+C) 203.783.958,17 194.245.657,94 
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Compte del resultat economico patrimonial

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL Exercici 2020 Exercici 2019

2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts 97.499.893,37 89.646.504,62 

3. Vendres i prestacions de serveis 24.495.607,31 25.816.034,26 

6. Altres ingressos de gestió ordinària 1.251.667,39 1.544.345,24 

A) TOTAL D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 123.247.168,07 117.006.884,12 

8. Despeses de personal -88.997.992,65 -83.008.397,13 

9. Transferències i subvencions concedides -5.100.497,29 -5.678.630,64 

11. Altres despeses de gestió ordinària -17.477.478,15 -20.995.846,61 

12. Amortització de l'immobilitzat -7.277.416,06 -7.738.229,98 

B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -118.853.384,15 -117.421.104,36 

I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ 
ORDINÀRIA 4.393.783,92 -414.220,24 

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat 
no financer i actius en estat de venda -267,30 13.888,66 

14. Altres partides no ordinàries 3.366,99 10.667,42 

II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES 4.396.883,61 -389.664,16 

15. Ingressos financers 1.617,36 4.498,27 

16. Despeses financeres -648.047,60 -661.125,79 

19. Diferències de canvi -85,86 -1.280,47 

20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d'actius i passius 
financers -219.094,27 -43.839,78 

III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES -865.610,37 -701.747,77 

IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI 3.531.273,24 -1.091.411,93 

Conciliació del resultat pressupostari i del resultat econòmic i patrimonial

RESULTAT ECONÒMIC  PATRIMONIAL 3.531.273,24

Amortitzacions i Provisions 8.068.953,10 

Periodificació i altres ajustos comptables -7.268.781,38 

Inversió de l’exercici -3.897.808,89 

Subvencions 3.490.972,64 

Variació neta actius i passius financers -97.044,60 

Resultat de pressupostos tancats 338.185,64 

Saldo pressupostari 4.165.749,75
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Valoració de l’inventari patrimonial

Denominació Valor a             
31/12/2019

Valor a             
31/12/2020

Amortització 
acumulada a              
31/12/2020

Deteriorament             
31/12/2020

Valor net 
comptable a                  
31/12/2020

IMMOBILITZACIONS 
INTANGIBLES 5.791.187,82 6.165.763,46 5.256.432,77 0,00 909.330,69 

Propietat industrial 21.152,56 21.152,56 20.643,05 0,00 509,51 

Aplicacions informàtiques 5.296.842,39 5.506.499,55 5.235.789,72 0,00 270.709,83 

Aplicacions informàtiques 
en curs 473.192,87 638.111,35 0,00 0,00 638.111,35 

IMMOBILITZACIONS 
MATERIALS 292.455.595,38 296.204.034,55 181.317.671,89 832.530,75 114.053.831,91 

Terrenys i béns naturals 18.976.206,46 18.976.206,46 0,00 0,00 18.976.206,46 

Construccions 132.727.931,59 132.727.931,59 44.813.248,88 832.530,75 87.082.151,96 

Construccions renting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maquinària 15.016.237,10 15.671.284,50 14.041.682,55 0,00 1.629.601,95 

Utillatge 966.028,30 980.773,56 924.850,42 0,00 55.923,14 

Altres instal·lacions 36.783.372,52 36.783.372,52 35.634.111,54 0,00 1.149.260,98 

Mobiliari 16.353.061,93 16.583.343,81 15.205.292,26 0,00 1.378.051,55 

Equips per a proc. 
d'informació 15.642.069,10 16.350.177,70 15.177.442,83 0,00 1.172.734,87 

Elements de transport 44.163,67 44.163,67 44.163,67 0,00 0,00 

Fons bibliogràfics 20.493.413,73 20.804.324,85 20.804.324,85 0,00 0,00 

Altre immobilitzat material 467.515,69 492.721,25 450.866,18 0,00 41.855,07 

Altre immobilitzat material. 
Infraest. Cient. Mobiliari 1.908.184,36 1.928.987,14 1.803.269,90 0,00 125.717,24 

Altre immobilitzat material. 
Infraest. Cient. Maquinaria 28.252.765,15 29.786.780,40 27.709.010,44 0,00 2.077.769,96 

Altre immobilitzat material. 
Infraest. Cient. EPI 4.824.645,78 5.073.967,10 4.709.408,37 0,00 364.558,73 

IMMOB. MATERIALS I 
INV. IMMOB. EN CURS 2.806.396,71 2.911.053,53 0,00 0,00 2.911.053,53 

Construccions en curs. 
Immobilitzat material 2.499.916,39 2.562.540,68 0,00 0,00 2.562.540,68 

Maquinària en muntatge 306.480,32 348.512,85 0,00 0,00 348.512,85 

Altres instal·lacions en curs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV. FRES A LLT ENT. 
GRUP MULTIG. I ASS. 7.256.838,29 8.259.894,67 0,00 26.900,00 8.232.994,67 

Participacions a ll.t. en soc. 
del grup 519.467,21 615.601,94 0,00 0,00 615.601,94 

Participacions a ll.t. en soc. 
associades 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Inv. Fin. A LLT en 
instruments de patrimoni 62.249,44 61.949,44 0,00 26.900,00 35.049,44 

Altres crèdits a ll.t. 6.674.121,64 7.581.343,29 0,00 0,00 7.581.343,29 

TOTALS 308.310.018,20 313.540.746,21 186.574.104,66 859.430,75 126.107.210,80 
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4.4 Pressupost 2021 de la URV1

El Ple del Consell Social, en la reunió del 22 de desembre de 2020, va apro-
var el Pressupost 2021 de la URV i la documentació que, com cada any, s’hi 
annexa, que comprèn:

• Memòria explicativa del Pressupost 2021.
• Resum per capítols.
• Pressupost d’ingressos per naturalesa.
• Pressupost de despeses per naturalesa.
• Notes explicatives dels conceptes pressupostaris.
• Despeses per programes i finançament.
• Bases d’execució del Pressupost.
• Annex sobre personal.
• Pressupost de centres i departaments (activitat docent).
• Pressupost contracte programa de centres i departaments.
• Pressupost total de centres i departaments. 
• Pressupost CRAI de centres.
• Distribució d’ajuts als sindicats.
• Tarifes dels serveis.

1 Dades extretes del pressupost 2020 i 2021 de la Universitat, aprovats pel Consell Social.
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Pressupost d’ingressos
Pressupost d'ingressos 2020 % 2021  %  Variació 

Capítol III 

Taxes, venda de béns i serveis i altres 
ingressos 25.778.133,89 23,60% 22.477.876,43 20,15% -12,80%

Preus públics 24.199.349,74 22,16% 21.015.668,08 18,84% -13,16%

Prestació de serveis 1.247.934,03 1,14% 959.950,16 0,86% -23,08%

Altres ingressos 330.850,12 0,30% 502.258,19 0,45% 51,81%

Capítol IV 

Transferències corrents 78.557.810,21 71,93% 83.214.854,41 74,61% 5,93%

Transferències corrents del sector 
públic estatal 1.145.958,66 1,05% 1.386.264,50 1,24% 20,97%

Transferències corrents d'organismes 
autònoms i administratius 943.700,00 0,86% 700.008,00 0,63% -25,82%

Transferències de la Generalitat de Catalunya 74.839.179,78 68,52% 79.167.363,98 70,98% 5,78%

Transferències corrents d'altres ens públiques 449.500,00 0,41% 921.000,00 0,83% 104,89%

Transferències corrents d'empreses privades 551.611,97 0,51% 432.579,10 0,39% -21,58%

Transferències corrents de famílies i entitats 
sense finalitat de lucre 627.859,80 0,57% 534.552,83 0,48% -14,86%

Transferències corrents de l'exterior 0,00 0,00% 73.086,00 0,07%

Capítol V 

Ingressos patrimonials 161.829,74 0,15% 106.922,30 0,10% -33,93%

Interessos de dipòsit 320,00 0,00% 0,00 0,00% -100,00%

Interessos patrimonials no financers 116.981,10 0,11% 97.114,59 0,09% -16,98%
Concessions administratives 44.528,64 0,04% 9.807,71 0,01% -77,97%

Capítol VII 

Transferències de capital 4.244.649,53 3,89% 5.119.319,02 4,59% 20,61%

Transferències de capital del sector públic 
estatal 2.113.750,21 1,94% 2.429.302,42 2,18% 14,93%

Transferències de capital d'organismes 
autònoms 0,00 0,00% 29.030,57 0,03%

Transferències de capital de la Generalitat 
de Catalunya 1.446.592,48 1,32% 1.576.390,45 1,41% 8,97%

Transferències de capital d'altres ens públics 0,00 0,00% 21.000,00 0,02%

Transferències de capital d'empreses privades 67.365,59 0,06% 67.904,51 0,06% 0,80%

Transferències de capital de famílies i entitats 
sense finalitat de lucre 0,00 0,00% 81.877,63 0,07%

Transferències de capital de l’exterior 616.941,25 0,56% 913.813,44 0,82% 48,12%

Capítol VIII 

Actius financers 200.000,00 0,18% 200.000,00 0,18% 0,00%

Reintegrament de préstecs i bestretes fora 
del sector públic 200.000,00 0,18% 200.000,00 0,18% 0,00%

Capítol IX 

Passius financers 274.400,00 0,25% 411.600,00 0,37% 50,00%

Préstecs rebuts en moneda nacional 274.400,00 0,25% 411.600,00 0,37% 50,00%

TOTAL 109.216.823,37 100,00% 111.530.572,16 100,00% 2,12%
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Evolució del pressupost d’ingressos
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Pressupost de despeses
Pressupost de despeses 2020 % 2021  % Variació

Capítol I 

Remuneracions de personal 78.759.909,35 72,11% 79.665.373,92 71,43% 1,15%
Càrrecs universitaris 922.402,53 0,84% 904.097,08 0,81% -1,98%
Personal eventual 1.043.822,37 0,96% 1.030.714,48 0,92% -1,26%
Personal funcionari 31.994.812,91 29,29% 31.576.894,00 28,31% -1,31%
Personal laboral 24.672.316,08 22,59% 25.041.518,06 22,45% 1,50%
Incentius al rendiment i activitats 
extraordinàries 

6.586.433,08 6,03% 7.079.348,89 6,35% 7,48%

Assegurances i cotitzacions socials 11.075.922,46 10,14% 11.462.854,39 10,28% 3,49%
Altres accions 1.665.870,13 1,53% 1.560.782,50 1,40% -6,31%
Investigador actiu 700.641,28 0,64% 700.641,28 0,63% 0,00%
Programa de foment a la recerca 509.905,70 0,47% 477.905,70 0,43% -6,28%
Minoracions despeses de personal -412.217,19 -0,38% -169.382,46 -0,15% 58,91%
Remuneracions de personal finançat 2.690.830,40 2,46% 3.365.385,23 3,02% -25,07%
Capítol II 
Despeses corrents de béns i serveis 18.447.076,81 16,89% 18.473.289,48 16,56% 0,14%

Arrendaments i cànons 87.706,49 0,08% 87.201,67 0,08% -0,58%

Conservació i reparació 4.715.204,14 4,32% 4.511.609,69 4,05% -4,32%

Material, subministrament i altres 11.789.126,02 10,79% 12.243.228,23 10,98% 3,85%

Indemnització per raó de serveis 402.629,17 0,37% 395.128,56 0,35% -1,86%

Despeses de publicació i distribució 174.294,19 0,16% 142.839,50 0,13% -18,05%

Despeses centres i departaments 1.278.116,80 1,17% 1.093.281,83 0,98% -14,46%
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Pressupost de despeses 2020 % 2021  % Variació
Capítol III 

Despeses financeres 640.271,94 0,59% 814.284,39 0,73% 27,18%
Despeses de préstecs en euros 45.854,12 0,04% 21.571,28 0,02% -52,96%
Interessos de demora i altres despeses 
financeres 

594.417,82 0,54% 792.713,11 0,71% 33,36%

Capítol IV 

Transferències corrents 3.272.759,19 3,00% 3.192.152,96 2,86% -2,46%
Transferències corrents a famílies i 
entitats sense finalitat de lucre 

3.272.759,19 3,00% 3.192.152,96 2,86% -2,46%

Capítol VI 
Inversions reals 5.058.054,22 4,63% 5.820.086,18 5,22% 15,07%

Noves inversions per al funcionament 
operatiu dels serveis 

308.318,51 0,28% 193.782,13 0,17% -37,15%

Inversions immobilitzat immaterial 3.232.722,73 2,96% 4.129.828,29 3,70% 27,75%
Despeses centres i departaments 142.012,98 0,13% 121.475,76 0,11% -14,46%
Pla plurianual d'inversions 1.375.000,00 1,26% 1.375.000,00 1,23% 0,00%
Capítol VIII 

Actius financers 200.000,00 0,18% 200.000,00 0,18% 0,00%
Concessió de préstecs i bestretes fora 
del sector públic 

200.000,00 0,18% 200.000,00 0,18% 0,00%

Capítol IX 

Passius financers 147.921,46 0,14% 0,00 0,00% -100,00%
TOTAL 109.216.823,37 100,00% 111.530.572,16 100,00% 2,12%

Evolució del pressupost de despeses

M E M Ò R I A  C O N S E L L  S O C I A L  U R V  2 0 2 1  
 

52 
 

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

TO
TA

L

C
ap

íto
l I

C
ap

íto
l I

I

C
ap

íto
l I

II

C
ap

íto
l I

V

C
ap

íto
l V

I

C
ap

íto
l V

II

C
ap

íto
l V

III

C
ap

íto
l I

X

Eu
ro
s

Evolució del pressupost de despeses

2017

2018

2019

2020

2021

 

 
 

Pressupost per programes de despeses 
 

 
 

Origen i aplicació dels recursos – Pressupost 2021 
 

 

 

DDEESSVVIIAACCIIOONNSS

Finançament Generalitat de Catalunya                                 7755..991166..660066,,2255      Despeses de personal                                 7799..666655..337733,,9922      --                            33..774488..776677,,6677      

Ingressos de matrícula                 20.635.389,43   
Despeses de funcionament 
(induïdes)                   6.822.521,94   

Altres ingressos                   1.774.814,38   Despeses corrents                 11.838.914,20   

                                2222..441100..220033,,8811                                      1188..666611..443366,,1144                                    33..774488..776677,,6677      

Ingressos de caràcter específic                                 1133..220033..776622,,1100      Despeses de caràcter específic                                 1133..220033..776622,,1100      00,,0000  

TTOOTTAALL  IINNGGRREESSSSOOSS 111111..553300..557722,,1166  TTOOTTAALL  DDEESSPPEESSEESS 111111..553300..557722,,1166  00,,0000  

  IINNGGRREESSSSOOSS    DDEESSPPEESSEESS  

  PPrreessssuuppoosstt  ppeerr  pprrooggrraammeess  ddee  ddeessppeesseess  22002200 %% 22002211   %%  VVaarriiaacciióó
1   Docència 2.218.291,08 2,03% 1.920.642,82 1,72% -13,42%
2   Recerca i innovació 10.894.858,25 9,98% 13.212.648,16 11,85% 21,27%
3   Estudiants, beques, ajuts i comunitat universitària 2.926.005,31 2,68% 2.092.595,92 1,88% -28,48%
4   Infraestructura i CRAI 3.756.003,42 3,44% 3.721.473,42 3,34% -0,92%
5   Universitat i societat 1.856.781,52 1,70% 1.734.117,27 1,55% -6,61%
6   Personal. Formació i avaluació 76.420.750,25 69,97% 77.377.550,19 69,38% 1,25%
7   Despeses generals 11.144.133,54 10,20% 11.471.544,38 10,29% 2,94%

TTOOTTAALL 110099..221166..882233,,3377 110000%% 111111..553300..557722,,1166 110000%% 22,,1122%%
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Pressupost per programes de despeses
Pressupost per programes 2020 % 2021  % Variació

1 Docència 2.218.291,08 2,03% 1.920.642,82 1,72% -13,42%

2 Recerca i Innovació 10.894.858,25 9,98% 13.212.648,16 11,85% 21,27%

3
Estudiants, beques, ajuts i 
comunitat universitària

2.926.005,31 2,68% 2.092.595,92 1,88% -28,48%

4 Infraestructura i CRAI 3.756.003,42 3,44% 3.721.473,42 3,34% -0,92%

5 Universitat i societat 1.856.781,52 1,70% 1.734.117,27 1,55% -6,61%

6
Personal. Formació 
i avaluació 

76.420.750,25 69,97% 77.377.550,19 69,38% 1,25%

7 Despeses generals 11.144.133,54 10,20% 11.471.544,38 10,29% 2,94%

TOTAL 109.216.823,37 100% 111.530.572,16 100% 2,12%

Origen i aplicació dels recursos – Pressupost 2021

INGRESSOS DESPESES DESVIACIONS

Finançament 
Generalitat de 
Catalunya

 75.916.606,25  Despeses de 
personal  79.665.373,92  -3.748.767,67  

Ingressos de matrícula  20.635.389,43   
Despeses de 
funcionament 
(induïdes)

 6.822.521,94  

Altres ingressos  1.774.814,38   Despeses corrents  11.838.914,20  

 22.410.203,81   18.661.436,14   3.748.767,67  

Ingressos de caràcter 
específic  13.203.762,10  Despeses de 

caràcter específic  13.203.762,10  0,00

TOTAL INGRESSOS 111.530.572,16 TOTAL DESPESES 111.530.572,16 0,00
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5. Annex 

Acte d’inauguració del curs acadèmic 2021-2022 de la Universitat 
Rovira i Virgili i paraules de Joan Enric Carreres, president en 
funcions del Consell Social 
<https://www.youtube.com/watch?v=ogY8FImfFFs>
El 15 d’octubre de 2001, el president en funcions va participar 
en l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2021-2022 a la URV, 
que va tenir lloc a l’Aula Magna del campus Catalunya. Po-
deu consultar aquest acte seguint el següent QR:

PARAULES DEL PRESIDENT

Consellera, alcalde, rectora, secretària general, autoritats, membres de la co-
munitat universitària i del Consell Social, amigues i amics,

Bon dia a tothom,
Avui torno a ser aquí per substituir el nostre president, l’amic Joan Pe-

drerol, que per problemes de salut no pot ser amb nosaltres. Tot el que us 
diré reflecteix les idees que el Joan us volia trametre personalment.

Inaugurem un nou curs en què celebrarem el 30è aniversari de la URV 
com a universitat i el 50è aniversari de la represa dels estudis universitaris a 
les comarques de Tarragona. No hi ha millor manera de fer-ho que recordant 
persones que van ser cabdals en aquells anys per fer progressar el que ara és 
la URV i també fer-ho amb els ulls de l’estudiant de Química que era jo, ara 
fa uns trenta-cinc anys.

Recordo el professor Bricall, com a rector de la UB i màxim responsable 
de la Delegació a Tarragona, que després esdevindria Divisió VII de la UB, 
regida per la doctora Noguera. També el primer rector de la URV, el profes-
sor Martí, que us he de dir i també justificar que no el recordo, però que avui 
he tingut el plaer de conèixer.

Com a estudiant, recordo el fred que feia a l’hivern a les aules i als 
laboratoris de l’edifici de la plaça Imperial Tàrraco. Ara les instal·lacions 
són magnífiques, i les que encara no ho són ho seran quan la Conselleria de 
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Recerca i Universitats doti la URV dels pressupostos adients perquè totes 
les instal·lacions siguin igual de magnífiques i puguem seguir oferint una 
formació universitària capdavantera i un servei avançant en els camps de la 
recerca i la transferència.

Durant el mandat del rector Martí, jo ja era exestudiant de la URV i vaig 
crear, amb altres companys de feina, l’empresa que dirigeixo.

Per oferir una formació universitària capdavantera i un servei avançant 
en els camps de la recerca i la transferència, necessitem una aplicació deci-
dida del Pacte nacional per a la societat del coneixement, que, tal com diu 
Joan Pedrerol, «no pot quedar oblidat en un calaix», i més quan hi ha hagut 
l’acord unànime de tots els partits polítics per aprovar-lo.

Com a Consell Social, seguirem mantenint el compliment escrupolós 
de les nostres obligacions normatives i la política de dotar ajuts, beques i 
premis per donar suport a qui ho necessita o reconèixer els que excel·leixen, 
especialment en aquests moments en què la pandèmia va evolucionant però 
encara no ens deixa, i en què encara queden efectes per mitigar.

Per fer-ho, comptem amb un equip rectoral que ha demostrat una bona 
capacitat de gestió en moments difícils i que, abans que acabi el curs, haurà 
de sotmetre’s al resultat de les eleccions a rector o rectora. 

Finalment, vull agrair al doctor Urbano Lorenzo la seva aportació, per 
ajudar-nos a entendre la realitat d’aquesta pandèmia des de la visió de les 
ciències del comportament, que tan clarament ens ha descrit en la seva mag-
nífica lliçó inaugural.

Estic segur que aquest curs acadèmic 2021-2022 serà un èxit. Ho dic 
perquè, malgrat les circumstàncies, és a les mans de tota la comunitat uni-
versitària que ho sigui.

Gràcies a tothom per participar en aquest acte.
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