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Introducció

L’informe anual del rector al Claustre és el principal instrument de transparència i
rendició de comptes de l’acció de govern. Aquest document, d’acord amb el que
estableix l’Estatut de la URV, recull i contextualitza l’actuació duta a terme en
aquest darrer any i permet al Claustre, màxim òrgan de representació de la
comunitat universitària, poder seguir la situació de la Universitat, l’acció de govern i
l’orientació política. Enguany, complementàriament a la informació del darrer curs
acadèmic, també s’inclou, de manera que pugui ser llegit separadament, un balanç
del període de govern 2006-10.
El text s’estructura en diverses parts. En aquesta mateixa introducció es presenta el
context polític, social i econòmic en què es troba la Universitat i es fa una anàlisi
global de l’acció de govern duta a terme en aquest curs acadèmic i també,
globalment i separada, dels darrers quatre cursos acadèmics. L’informe s’organitza
en cinc punts i un annex, que incorpora vint-i-cinc fitxes que complementen els cinc
punts de l’informe, a fi d’oferir les màximes dades quantitatives referents tant a
l’acció de govern com a l’evolució de la Universitat en tots els àmbits i amb
l’objectiu de facilitar-ne la consulta. Finalment, s’inclou el document “Acompliment
d’objectius del programa de govern 2006-10” que, en format de fitxes, dóna
comptes de l’actuació duta a terme en aquest període de govern.
Pel que fa als cinc apartats, en primer lloc figura el posicionament de la Universitat,
tant en el marc del sistema universitari català, com l’espanyol i l’europeu i el
mundial, si s’escau. En segon lloc es troba l’espai centrat en la formació, amb
quatre punts (grau, postgrau, formació permanent i comunitat universitària). En
tercer lloc tot allò que fa referència a R+D+I, amb un subpunt específic per a la
recerca i un segon, per a la transferència i innovació. En quart lloc hi ha el punt
dedicat a territori, societat i internacionalització, amb dos subpunts més, un que
tracta sobre la dimensió regional i un segon, dedicat a la dimensió internacional. El
cinquè i darrer punt correspon als recursos i l’organització.

Context
El darrer any, si bé la responsabilitat principal en Universitats i Recerca s’ha
mantingut estable, tant pel que fa al govern de Catalunya com d’Espanya, també
s’ha caracteritzat per canvis en algunes de les responsabilitats de diversos alts
càrrecs en matèria d’universitats i recerca, tant a l’àmbit polític català com a l’àmbit
estatal. Pel que respecta a Catalunya, amb posterioritat als canvis produïts fa just
un any, en què el Dr. Joan Roca va ser nomenat nou director general de Recerca i
el Dr. Jordi Cartanyà, director del Consell Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnològica (CIRIT), el Dr. Joan Majó, fins llavors director general
d’Universitats, fou nomenat comissionat per a Universitats i Recerca en substitució
de la Dra. Blanca Palmada, i el Sr. Josep Ribes fou nomenat director general
d’Universitats, en substitució del Dr. Majó. D’altra banda, es va nomenar el Dr.
Josep Anton Ferré, fins llavors vicerector de la URV, nou director de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en substitució del Dr.
Javier Bará.
També en l’àmbit català i derivat dels compromisos establerts en el Pacte nacional
per a la recerca i la innovació, el Govern de Catalunya va crear el Consell Català de
Recerca i Innovació, com a òrgan assessor d’alt nivell del sistema de recerca i
innovació, integrat per experts independents de prestigi reconegut en els àmbits
acadèmic i empresarial. Com a president del Consell es va nomenar el Dr. Lluís
Arola, catedràtic de la URV. D’altra banda, també es va crear la Comissió
Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) i l’Oficina de Coordinació en
Recerca
i
Innovació
(OCRI), reorganitzant
els
recursos
del
Consell
Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT). En aquesta
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mateixa línia i molt recentment, el Govern ha aprovat el Pla de recerca i innovació
2010-2013, en què es defineixen les polítiques públiques que han de portar cap a
un nou model de l’economia catalana basat en l’educació, el coneixement i la
innovació. Finalment, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa ha
presentat la nova institució de govern Talència, resultat de la coordinació i
integració entre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i la Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avançats (ICREA), i com a director s’ha nomenat el Sr. Albert
Castellanos. I el programa CERCA, pas previ a la creació de l’Agència de Centres de
Recerca, que aglutinarà els centres de recerca de Catalunya finançats per la
Generalitat.
Més enllà dels canvis d’estructures, el DIUE va fer públic un primer Avantprojecte
de modificació de la Llei d’universitats de Catalunya on, com a novetats,
destacaven la idea de creació d’un consorci entre el Govern i les universitats
orientat a la coordinació de serveis; un model d’elecció dels presidents dels consells
socials per part del Parlament; la presentació per part del rector, acompanyat del
president del consell social, d’un informe anual al Parlament sobre l’evolució de la
universitat i la definició d’unitats de qualitat dependents dels consells socials. En un
segon document, presentat a finals de març d’enguany, es proposa una reforma
molt més limitada, merament tècnica, que encara no ha iniciat els tràmits
parlamentaris.
Per segon any consecutiu, el context de crisi econòmica ha emmarcat bona part de
les discussions del sistema universitari català amb el DIUE, principalment en relació
amb l’aplicació de l’Acord de millora del finançament, pactat l’any 2006. Així,
finalment, el 2009, el Govern de la Generalitat va aportar 60,9 M€ pel global del
sistema universitari, que feien front a l’endarreriment de 2008 i a una tercera part
dels 90,4 milions d’euros acordats per a l’any 2009. El pressupost de la Generalitat
per a l’any 2010, encara és més restrictiu que el de l’any anterior, i no inclou cap
partida corresponent a la millora del finançament, que havia d’ascendir a 136 M€
per a totes les universitats públiques de Catalunya. En aquests moments es
mantenen negociacions amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i
amb el Departament d’Economia i Finances per resoldre la quantitat pendent
corresponent a 2009, 60,4 M€, i l’increment inicialment previst per enguany.
Pel que respecta a la resta d’actuacions del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa, destaca la convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels
grups de recerca de Catalunya 2009-13. Dels 1.518 grups catalans sol·licitants en
les tres categories (emergents, consolidats i singulars), el 84% (1.215) han estat
reconeguts, dels quals el 64% (779) han rebut finançament amb un import global
pels quatre anys de 35,8 M€. En aquesta convocatòria s’hi van presentar 61 grups
de la URV, dels quals el 87% (53) han estat reconeguts i, d’aquests, el 68% (36)
han rebut finançament per un import global d’1,6 M€. D’altra banda, també cal
destacar una nova edició del programa ICREA Acadèmia, destinat exclusivament al
professorat universitari que fa recerca a les universitats i en la que han estat
reconeguts dos professors de la URV, que se sumen als dos de la convocatòria
anterior.
En el context català també cal esmentar dues avaluacions realitzades per
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE), que han
comportat visites d’experts internacionals a les universitats catalanes, la primera
sobre el sistema d’innovació impulsada pel DIUE i, la més recent, el passat mes de
març, sobre la contribució de les universitats en el desenvolupament i la innovació
regional.
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En el Govern de l’Estat espanyol, mesos després de la nova estructura ministerial
sorgida de la remodelació d’abril de 2009, amb un renovat Ministeri d’Educació
(MEC) encapçalat pel Dr. Ángel Gabilondo, que incorporava les competències en
universitats que fins llavors reposaven en el Ministeri de Ciència i Innovació
(MICINN), encapçalat per la Dra. Cristina Garmendia, el fins llavors director general
de Política Universitària dependent del MEC, Dr. Felipe Pétriz, fou nomenat secretari
d’Estat d’Investigació dependent del MICINN, en substitució del Dr. Carlos Martínez,
i en la direcció general que ocupava fou nomenat el Dr. Juan José Moreno Navarro.
Pel que fa a les actuacions principals en l’àmbit de l’Estat, la més remarcable ha
estat la primera convocatòria del programa Campus d’Excel·lència Internacional.
Aquesta actuació té per objectiu impulsar iniciatives innovadores i competitives
internacionalment resultat de l’agregació estratègica d’agents que, compartint un
mateix campus, presentin un projecte estratègic de futur i una visió compartida del
seu paper en relació a la societat i territori de l’entorn al qual serveixen. A aquesta
primera convocatòria hi van concórrer 51 projectes dels quals 18 van ser
seleccionats per presentar-los davant una comissió internacional, entre els quals el
coordinat per la URV. La resolució final fou més restrictiva del que el sistema
universitari esperava i foren reconeguts cinc projectes per al programa general, dos
de Barcelona (el liderat per les universitats de Barcelona i la Politècnica i el de la
Universitat Autònoma) i tres de Madrid, i es creà un nova classificació, d’àmbit
regional, per a quatre projectes que foren els únics inclosos de les respectives
comunitats autònomes: Galícia (U. Santiago), Cantàbria, Astúries (U. Oviedo) i
Andalusia (U. Còrdova). El projecte Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya
Sud, liderat per la Universitat Rovira i Virgili, fou qualificat de “prometedor”
juntament amb els de Granada, Politècnica de Madrid, Pompeu Fabra, Sevilla i
València i Politècnica de València i ha rebut un finançament per enguany de 4
milions d’euros, que se sumen al milió atorgat pel MICINN en el subprograma
d’R+D+I. Així, doncs, amb el projecte presentat la URV ha obtingut un finançament
total de 5,2 M€ i la seva valoració positiva li permet accedir directament a la
presentació davant la comissió internacional en la propera convocatòria així com
accedir a d’altres convocatòries específiques. El punt fort del CEI Catalunya Sud ha
estat
l’agregació
d’instituts,
centres
d’investigació,
hospitals,
parcs
cientificotecnològics i Universitat per potenciar la recerca i la capacitat d’innovació,
comptant amb la participació de quaranta-una institucions i entitats i el suport de
trenta empreses.
D’altra banda, cal destacar també que durant l’any 2009 s’ha desplegat el Pla
estatal d’R+D+I, que estableix els objectius i les prioritats de la política de recerca i
innovació per al període 2008–11 i han continuat les diverses convocatòries
competitives emmarcades en el programa Ingenio 2010, que inclou els programes
Consolider i Cenit, els plans Avanza i Euroingenio. Finalment, el MEC també ha fet
públic un esborrany de nou RD de doctorat d’acord amb les recomanacions de
l’Associació Europea d’Universitats i les exigències que han de tenir aquests estudis
en el marc de l’EEES i ha encetat una línia de treball amb l’objectiu d’establir un
nou model de beques adaptat a l’EEES, element important dins el document de
finançament universitari que en aquests moments s’està discutint.
Aquest darrer curs acadèmic també ha estat marcat pel desplegament dels nous
estudis de grau a les universitats catalanes. Incloent-hi els màsters, ha suposat que
un 88% dels estudis estan ja adaptats a l’espai europeu d’educació superior. D’altra
banda, també és significativa la posada en funcionament, aquest curs 2009-10, de
la primera edició del màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional (antic CAP), organitzat conjuntament
per nou universitats catalanes.
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Pel que respecta a la Unió Europea, en l’àmbit de la formació mereix ser destacada
la cimera de ministres d’Educació on es van acordar, entre d’altres qüestions, les
prioritats de l’EEES fins al 2020, que se centraran a impulsar la cohesió social, la
formació permanent, l’aprenentatge centrat en l’estudiant i la mobilitat. Quant a
recerca i innovació, cal destacar l’impuls a l’àrea europea de recerca a través
sobretot del desplegament del VII Programa marc i, en aquesta esfera, de les
convocatòries Starting Grants i Advanced Grants del Consell Europeu de Recerca.
Aquest ha estat un curs emmarcat, com l’anterior, en el context de crisi en què es
troba l’economia i, malgrat la necessitat de créixer cap a un model social i
econòmic basat en el coneixement, els dèficits fiscals creixents estan provocant un
estancament i fins i tot un decreixement dels pressupostos públics, fet que limita la
capacitat de les administracions de promoure i desenvolupar la recerca i la
innovació.

Programa de govern
Pel que fa a l’àmbit dels ensenyaments, el curs 2009-10 ha estat el de l’inici de la
majoria de titulacions adaptades a l’EEES. Així, s’han començat 25 noves titulacions
de grau, que se sumen als dos graus iniciats el curs 2008-09. La demanda en
primera opció d’aquest conjunt de graus ha estat un 15% superior a la del curs
anterior, fet que constata la bona acceptació d’aquestes noves titulacions. D’altra
banda, és previst que el curs vinent s’iniciïn deu nous títols de grau, de manera que
es completarà la implantació del Mapa de grau aprovat pel Consell de Govern d’abril
de 2008 pel període 2008-10 i d’acord amb les directrius fixades pel Claustre.
Finalitzada l’etapa d’adaptació, s’iniciarà la tercera fase de programació de nous
títols de grau. En aquest context, s’han dut a terme un seguit d’actuacions
destinades a la millora i també al reconeixement de la qualitat docent, entre les
quals destaquen la creació d’una infraestructura tecnològica per al
desenvolupament docent, un nous premis a l’excel·lència docent i el desplegament
del Pla d’acció tutorial que, entre d’altres qüestions, ha significat un increment del
25% dels accessos als espais de tutoria virtual per part dels estudiants i superior al
100%, per part dels tutors.
Pel que fa al desplegament de la formació de postgrau, en el curs 2009-10 s’han
implantat sis nous màsters, dels quals dos són interuniversitaris, la qual cosa ha fet
que l’oferta final per a aquest curs acadèmic hagi estat de 45 màsters. Pel que fa
als 29 estudis de doctorat que ofereix la URV, s’ha continuat la política de foment
de la qualitat, així, el 45% d’aquests programes tenen reconeguda la menció de
qualitat del MEC. En aquest àmbit també destaquen les actuacions destinades a la
internacionalització dels programes de postgrau i la implantació del currículum
nuclear de postgrau.
En l’àmbit de la recerca, destaquen dos nous projectes del VII Programa marc de la
Unió Europea, la nova resolució de convocatòria de projectes Consolider, en què
dels 13 projectes seleccionats, la URV participa en dos, que se s’afegeixen als tres
projectes concedits en convocatòries anteriors. A escala catalana, també destaca,
com s’ha comentat, la bona participació de la URV en la convocatòria dels grups de
recerca de Catalunya, amb 53 grups reconeguts, dels quals 36 han rebut
finançament, a més del finançament assolit a través dels programes I3 i de foment
a la incorporació d’investigadors. Internament, a més de continuar impulsant un
seguit de programes propis de suport a la recerca, enguany s’ha posat en
funcionament el programa de foment de la recerca amb l’objectiu de contribuir a
augmentar la visibilitat i l’impacte de la recerca de la URV a través de tres eixos:
l’increment de beques per elaborar tesis doctorals, l’assignació de recursos
destinats a personal tècnic i administratiu i el reconeixement de l’activitat científica
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amb impacte internacional significatiu. Finalment, també destaca el finançament
rebut per a infraestructures científiques per valor de 13,3 milions d’euros a través
de diversos convenis entre el MICINN i el DIUE, destinats al Centre d’R+D+I en
Nutrició i Salut (CTNS) i al Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC).
Quant a noves estructures i projectes de recerca, ha culminat la creació del Centre
de Recerca de Canvi Climàtic (C3) situat al campus de les Terres de l’Ebre, on ha
d’impulsar un pol de coneixement al voltant del medi ambient i el desenvolupament
sostenible. D’altra banda, han continuat el programa d’ajuts de recerca cooperativa
URV/ICIQ i les polítiques verticals: en l’àmbit de turisme s’han destinat a posar en
marxa el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci i en l’àmbit d’enologia i de la
nutrició i salut, a vincular el Parc Tecnològic del Vi (VITEC) i el CTNS amb els grups
de recerca dels àmbits respectius de la URV. A més, en aquest darrer any s’ha
continuat desenvolupant la construcció dels quatre parcs científics i tecnològics i
ampliant el ventall de la seva actuació. Finalment, s’ha continuat impulsant la
difusió de la ciència i els resultats de la recerca a través d’accions de divulgació,
mitjançant ajuts de forma conjunta amb el Consell Social de la URV i amb
actuacions com la Setmana de la Ciència.
A finals de l’any 2008 es posava en funcionament l’Oficina Tarragona, Regió del
Coneixement, que ja ha començat a desplegar la seva activitat orientada a
involucrar les empreses i les institucions en projectes de recerca i innovació. Les
actuacions realitzades s’han estès a tot l’àmbit territorial amb una certa
concentració, tant temàtica com geogràfica, al voltant dels parcs científics i
tecnològics. Amb l’objectiu de transferir el coneixement generat i promoure la
innovació, a través de la Fundació URV s’han continuat potenciant els programes
transversals de suport, que entre d’altres resultats ha dut a la creació de dues
noves empreses de base tecnològica (W3IS2, SL i SMARTOXIDE, SL) en què
participa la URV.
El Claustre de maig de 2009 aprovava els plans estratègics de Tercera Missió i el
d’Internacionalització, que tenen per objectiu reforçar la transferència de
coneixement cap a la societat —des del vessant cultural fins al tecnològic— i la
internacionalització de tots els àmbits d’activitat de la Universitat, respectivament.
Aquests plans configuren la visió estratègica de la dimensió territorial i de la
dimensió internacional de la Universitat i han de consolidar l’elevada expansió de
l’actuació en aquestes dues dimensions. Pel que fa a la dimensió territorial, s’ha
continuat el desplegament del Campus Extens amb dues noves antenes del
coneixement (Móra d’Ebre i Torredembarra), que se sumen a les sis ja existents.
També, en el marc del Centre de Cooperació en el Desenvolupament URV Solidària
s’ha iniciat un nou programa d’acció social, amb l’objectiu de donar suport a
entitats que treballen per ajudar persones amb dificultats econòmiques i socials;
l’any 2009 es dedicà a la Ciència i l’Humanisme a la URV, i s’ha aprovat una nova
Càtedra d’Economia Local i Regional, en vies de creació. Noves actuacions que se
sumen a la consolidació d’altres projectes: Universitat d’Estiu, URV Ciutadana,
Aules de la Gent Gran, programa de relacions amb centres de secundària, Fòrum de
l’Ocupació Universitària, aules d’extensió cultural, etc. També cal destacar enguany
l’acord amb el Monestir de Poblet i la Diputació per digitalitzar i difondre els fons
documentals del Monestir de Poblet.
Pel que fa a la dimensió internacional, s’ha posat en funcionament el Centre
Internacional de la URV (I-Center) com a nucli per gestionar la mobilitat, la
promoció, la captació i l’acollida; en paral·lel, s’ha aprovat el Programa integral de
mobilitat 2009-12 per a la millora quantitativa i qualitativa de la mobilitat (un dels
fonaments de l’EEES) i la URV ha entrat a formar part del Programa institucional de
gestió de l’educació superior (IMHE) de l’OCDE i de l’Institut d’Educació
Internacional. Aquestes noves actuacions s’afegeixen a la consolidació del
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programa d’estiu Study Abroad, la projecció a través de fires internacionals i visites
institucionals i als nous acords per a la mobilitat internacional dels estudiants, el
PDI i el PAS, entre d’altres accions, que han continuat impulsant el posicionament
internacional de la URV.
En l’àmbit dels recursos i l’organització, s’ha avançat en la consolidació de la
plantilla de professorat amb la transformació de places de TEU acreditats a TU i les
promocions de places de TU a CU, s’ha iniciat un procés per al dimensionament de
la plantilla dels departaments d’acord amb el desplegament de l’EEES i l’ERA i s’han
definit les línies bàsiques del model de carrera acadèmica del PDI a la Universitat.
També s’ha avançat en la millora del pacte de dedicació, s’ha modificat la
normativa d’investigador actiu i s’ha creat un nou programa de Càtedres
d’Excel·lència per impulsar les estades docents i de recerca de PDI de prestigi
internacional. Quant al personal d’administració i serveis, s’han activat noves places
de PAS, s’ha aprovat i posat en pràctica un mecanisme per a la renovació de la
plantilla de PAS laboral i s’ha millorat la qualificació d’algunes places dels serveis
centrals, entre altres accions. D’altra banda, s’ha continuat desplegant el Pla
d’Igualtat per raons de gènere i implantat el Pla director de prevenció de riscos
laborals.
Quant a les noves infraestructures, i d’acord amb el que preveu el Pla d’inversions
universitàries (PIU) 2007-13, s’ha iniciat la construcció del nou campus de les
Terres de l’Ebre, s’ha avançat en els treballs previs per la construcció de la Facultat
de Ciències de l’Educació i Psicologia i la implantació del CRAI al campus
Sescelades. Amb recursos propis, s’ha iniciat la construcció de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura al campus Bellissens, s’han adequat les instal·lacions de la
seu de la URV a Coma-ruga i s’iniciarà l’ampliació del CRAI del campus Catalunya. A
més, mitjançant un acord amb l’Ajuntament de Reus, que es farà càrrec dels
diferents projectes arquitectònics i d’urbanització, s’avançarà en la definició global i
el desplegament del campus Bellissens. També en l’àmbit de l’organització, s’han
creat noves estructures organitzatives i nous serveis, s’ha avançat en la implantació
de l’administració electrònica, s’han reformulat els contractes programa amb
centres i departaments i s’ha continuat enfortint el sistema de qualitat institucional
amb actuacions com la incorporació del doctorat al model d’assegurament de la
qualitat, la implantació del sistema intern de garantia de la qualitat a tots el centres
de la URV, en el marc del programa AUDIT, la certificació del Centre de
Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi), pionera d’un centre públic a l’estat
espanyol, el desplegament del Pla de millora del Servei de Biblioteca i
Documentació. Recentment s’ha aprovat, també, el Pla marc mediambiental de la
URV.
El pressupost de la URV previst per a l’any 2010 ha mantingut el plantejament de
contenció de despesa de l’any 2009, si bé ha donat resposta a tots els projectes
previstos de la institució i mercès a l’equilibri pressupostari dels exercicis anteriors,
l’increment d’ingressos per matrícules i la consecució de nous recursos a través de
projectes competitius, tot i el context de crisi econòmica, el curs 2009-10 està
significant un nou pas endavant en l’enfortiment de la URV en totes les seves
missions.
Com a resultat i justificació, finalment, de tota aquesta activitat, al final d’aquesta
introducció (pàg. 18) es mostra la presència de la URV a les comarques de
Tarragona a través del desplegament de les activitats vinculades a les tres missions
(docent, investigadora i contribució al progrés social i econòmic) encomanades per
la societat a la Universitat, i també la definició de l’estratègia global centrada en la
vertebració del sistema de formació, recerca i transferència del coneixement que
dóna resposta a les demandes de la societat a la Universitat i que, de fet, és també
el resum del projecte Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud.
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Acompliment d’objectius del programa de govern 2006-10
El juny de 2006 s’iniciava un nou període de govern, amb un equip que havia
concorregut a les eleccions proposant un programa centrat en diversos eixos, amb
117 actuacions, al voltant de l’objectiu bàsic de portar la URV a una bona posició en
l’EEES i l’ERA en benefici i servei de les comarques meridionals de Catalunya i del
país. Aquests objectius concrets han guiat tota l’acció de govern, si bé,
naturalment, en tot un període de govern s’han dut a terme moltes noves
actuacions no previstes inicialment, bé perquè responen a noves polítiques de les
administracions bé perquè són fruit de noves oportunitats detectades. D’altra
banda, algunes actuacions no s’han dut o pogut dur a terme, en la majoria dels
casos perquè depenien de conjuntures externes que no han evolucionat com es
preveia. Del primer tipus n’és exemple el programa Campus d’Excel·lència
Internacional; del segon, en seria la modificació de l’Estatut de la URV, pendent de
la modificació de la Llei d’universitats de Catalunya. Tot i així, es pot afirmar que no
només a grans trets, sinó també en detall, s’han acomplert la major part de les
actuacions previstes. Aquest document té, doncs, l’objectiu de retre comptes de la
feina feta i d’avaluar l’acompliment dels objectius del programa de govern d’aquest
període.
Pel que fa a la missió docent, s’està duent a terme amb solvència l’adaptació a
l’espai europeu d’educació superior aplicant el Pla Estratègic de Docència. Així, amb
27 noves titulacions graus ja iniciades, és previst que el curs 2010-11 estigui ja
completada l’adaptació de les titulacions anteriors, amb 37 graus. També amb
l’objectiu de donar un millor servei al territori, s’han implantat estudis universitaris
de grau al Baix Penedès i s’ha diversificat l’oferta del campus de les Terres de
l’Ebre. Aquesta adaptació a l’EEES ha significat canvis profunds en la docència,
alineats amb els processos d’assegurament de la qualitat i d’harmonització docent
en el marc europeu, s’han establert noves eines i incentius per millorar l’acció
docent i s’ha implantat el Pla d’acció tutorial. En aquest sentit, s’han incrementat un
429% els espais de tutoria virtual, i s’ha duplicat l’alumnat i triplicat el professorat
que utilitzen els espais de formació de l’entorn virtual, que han passat de 743 el
curs 2005-06 a 2.095, el 2008-09.
Així com el grau mira principalment cap a les necessitats formatives del territori, el
postgrau (màsters i doctorat) s’alinea amb la fortalesa científica amb un clar
caràcter internacional. Amb aquesta visió, s’ha implantat en aquest període una
àmplia oferta concretada en 45 màsters i 29 doctorats, la meitat dels quals amb
menció de qualitat del Ministeri d’Educació i també s’ha establert un ampli
programa d’ajuts propis. D’altra banda, s’ha implantat el currículum nuclear de la
URV davant els nous programes de grau i màster, amb l’objectiu d’evitar també
l’excessiva fragmentació de continguts i potenciar que l’estudiant se situï en el
centre del model d’aprenentatge. Des de l’inici del postgrau adaptat a l’EEES, el
curs 2006-07, l’oferta s’ha incrementat un 85% i l’alumnat de postgrau ho ha fet el
67%, de manera que ha consolidat la URV com una de les universitats catalanes
amb més pes relatiu dels estudis de postgrau. Complementàriament, i d’acord amb
aquesta nova oferta de postgrau, s’ha adaptat l’oferta formativa permanent de
caràcter no oficial amb una clara aposta per la qualitat i d’orientació a l’àmbit
professional. Així, mentre que l’oferta de títols de màster i especialista universitari
ha tendit a desplaçar-se cap a l’oferta oficial, de l’any 2005 al 2009 s’han duplicat
els estudiants de formació interna a l’empresa, que han passat de 632 a 1.356.
D’acord amb l’EEES, s’ha impulsat un model d’aprenentatge centrat en l’estudiant.
Així, s’han creat el Centre d’Atenció a l’Estudiant i l’Observatori de l’Ocupació, s’han
redactat el Pla de captació, el Pla d’acollida integral i el Pla d’atenció a la
discapacitat, s’ha fomentat la participació de l’alumnat en el procés de convergència
a l’EEES, s’han impulsat beques de suport a la docència i s’ha donat suport a
associacions d’estudiants. Pel que fa a la comunitat universitària, si bé molt dirigit a
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l’estudiantat per tal que siguin partícips d’una autèntica vida universitària, s’han
incrementat notablement les activitats socials i culturals, que han assolit una alta
participació.
Quant a la missió de recerca, s’ha intensificat notablement l’activitat i la qualitat
de la recerca en tots els aspectes, amb una bona participació en el VII Programa
marc de la Unió Europea amb 17 projectes concedits (11 coordinats per la URV) i
les convocatòries del Consell Europeu de Recerca. També en l’àmbit de l’Estat, on
destaca la participació en cinc projectes Consolider, i, a Catalunya, amb notable
èxit a les diverses convocatòries competitives de la Generalitat, que abasten des de
la incorporació d’investigadors als ajuts per a grups de recerca fins a la nova
convocatòria ICREA Acadèmia. També s’han impulsat un seguit de programes
propis de suport a la recerca, de manera que de 2006 a 2009 s’han triplicat els
recursos totals que es destinen a recerca, la qual cosa ha permès potenciar la
figura de l’investigador actiu —amb un increment dels recursos d’un 36% entre
aquests anys—, fer un esforç més important en la contractació de personal de
suport a la recerca —s’han estabilitzat 36 tècnics assignats a grups de recerca—, i
posar en funcionament un nou programa de foment de la recerca, que incorpora
beques per elaborar tesis doctorals, recursos destinats a personal tècnic i
administratiu i el reconeixement de l’activitat científica amb impacte internacional
significatiu, entre altres actuacions.
Pel que fa a noves estructures de recerca, es va completant la planificació feta per
la Universitat: en aquest període la Generalitat ha creat l’Institut de Recerca en
Energia de Catalunya, una de les dues seus del qual se situa al campus de
Sescelades i se centra en la recerca en energies renovables. D’altra banda, s’ha
renovat l’Institut d’Investigacions Sanitàries Pere i Virgili (IISPV) amb la
incorporació de dos departaments de la Generalitat, i la URV ha creat quatre nous
centres propis de recerca; el Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la
Conducta (CRAMC), el Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nano
Sistemes (EMaS), el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i el
Centre de Recerca de Canvi Climàtic (C3), situat al campus de les Terres de l’Ebre.
Aquesta alta activitat en recerca ha comportat que la URV hagi assolit la 22a posició
de l’Estat i la 4a en termes de productivitat, amb una ràtio de citacions per article
en producció de científica, segons l’ESI, que ha passat del 7,0 l’any 2005 al 9,6, el
2009. A més, el nombre d’articles ESI s’ha incrementat un 51% en aquest període.
La difusió de la ciència i la recerca també s’ha incrementat mitjançant l’edició
pròpia de material divulgatiu científic i amb actuacions com la Setmana de la
Ciència, en què tant el nombre d’investigadors com d’assistents gairebé s’ha
duplicat en els darrers quatre anys.
De ben segur que arran de la posició consolidada de la primera i segona missions
de la Universitat, la formació i la recerca, s’ha pogut avançar amb molta força
quant a la tercera missió, és a dir, la transferència de coneixement a la societat,
a través de les seves dues grans línies: la destinada a transferir coneixement i
tecnologia al sector econòmic i productiu i la centrada en la transferència de
coneixement cap a la societat en general. Amb l’objectiu d’enfortir aquest ampli
paper territorial de la Universitat, el Claustre va aprovar l’any 2009 el Pla Estratègic
de la Tercera Missió.
Pel que fa al primer àmbit, s’ha afavorit la transmissió de coneixements generats a
la universitat impulsant la creació de nou noves empreses derivades en què
participa la URV, promovent activitats d’innovació entre el col·lectiu docent i
investigador i fomentant l’emprenedoria i la protecció de la propietat industrial i
intel·lectual. Paral·lelament, una de les actuacions més significatives ha estat el
desenvolupament dels quatre parcs científics i tecnològics (PCT) que impulsa la
URV, molt lligats als espais més productius de les comarques del Camp de
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Tarragona i de les Terres de l’Ebre i que estan distribuïts territorialment: PCT de
Química a Tarragona, PCT de Nutrició i Salut a Reus (Tecnoparc), PCT de Turisme i
Oci a Vila-seca i PCT d’Enologia i Viticultura (VITEC) a Falset, i s’han constituït el
Centre Tecnològic de la Química de Catalunya, ubicat a Tarragona, i el Centre
Tecnològic en Nutrició i Salut, situat a Reus. En conjunt, la inversió per part de la
URV ha estat de 39 M€. D’altra banda, en el marc d’una Mesa Socioeconòmica que
ja de per si constitueix un cas exemplar del paper social d’una universitat pública, i
que està conformada per les cambres de comerç de Reus, Tarragona i Valls, els
sindicats UGT, CCOO i Unió de Pagesos, les organitzacions empresarials PIMEC i
CEPTA i el Port de Tarragona, coordinats per la URV, s’ha elaborat el Pla Estratègic
del Camp de Tarragona —en el qual han participat més d’una cinquantena
d’institucions i entitats del Camp—, que ha dissenyat un escenari de futur per al
territori basat en la sostenibilitat, la cohesió social i territorial i la creativitat per al
període 2008-15. Per acord amb la Diputació de Tarragona, s’ha constituït l’Oficina
Tarragona, Regió del Coneixement, una altra iniciativa singular que ha estat ja
objecte d’atenció d’altres regions de l’Estat. Està ubicada al Rectorat de la
Universitat i té per objectiu impulsar projectes estratègics territorials empresarials i
institucionals basats en la recerca i la innovació. Finalment, amb l’objectiu
d’impulsar relacions de benefici mutu amb els agents socioeconòmics, s’han creat
sis noves càtedres de la Universitat amb empreses i institucions, s’ha impulsat la
participació de la URV en diversos organismes multilaterals i la implicació en
projectes socials i culturals.
També s’ha enfortit molt el segon àmbit de transferència de coneixement cap a la
societat. Així, s’ha posat en funcionament el Trimestre d’Estiu, integrant i
potenciant les activitats que la URV organitza en aquest període, s’han impulsat
projectes dirigits a l’extensió del coneixement a les persones de més edat passant
d’11 aules de la gent gran l’any 2006 a 19 enguany i creant el programa URV
Ciutadana, que des del curs 2007-08, ha duplicat el nombre d’estudiants
matriculats. A més, amb l’objectiu d’estendre el coneixement a tot l’àmbit
territorial, s’han creat antenes del coneixement en 8 municipis que configuren el
Campus Extens i s’han incrementat les activitats científiques, culturals i d’extensió
universitària, de manera que s’han triplicat les de caràcter estatal i s’han
quintuplicat les internacionals des del curs 2005-06 fins a l’actual. Per dur a terme
aquesta creixent dimensió territorial de la Universitat, s’ha comptat amb la
implicació de les administracions locals d’arreu del territori i, particularment,
d’aquelles amb què s’han creat fins i tot comissions mixtes, Diputació de Tarragona,
Ajuntament de Tarragona i Ajuntament de Reus.
Reforçar la dimensió internacional de la URV ha estat, també, un dels objectius
principals d’aquest període. Com a instrument global, el Claustre es va dotar del Pla
Estratègic d’Internacionalització, que abasta tots els àmbits de la institució:
docència, recerca i tercera missió. Una de les primeres conseqüències ha estat la
creació del Centre Internacional (I-Center), per impulsar la mobilitat i la promoció i
millorar la captació i l’acollida. En aquests quatre anys també s’ha incrementat un
55% la mobilitat pel que fa als estudiants de la URV i un 34% pel que fa als
estudiants visitants i també s’ha incrementat la vinguda d’estudiants internacionals,
que en el postgrau representen ja el 26,9% en global i en el doctorat el 50,4%.
D’altra banda, la Universitat ha entrat a formar part de noves xarxes internacionals
d’universitats i de programes institucionals com el de l’OCDE en educació superior.
En aquest sentit, s’ha liderat la creació d’una xarxa d’universitats
euromediterrànies, el Fòrum Permanent Universitari Euromed (EPUF), la Secretaria
Executiva i la Presidència del qual recauen en la URV. I s’han desenvolupat
programes d’Study Abroad per a alumnat dels Estats Units i, molt singularment, el
programa d’espanyol i cultura hispànica dissenyat expressament per a estudiants
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provinents, ara per ara, de quatre universitats xineses, a més d’estendre i fer
operatius un ampli espectre de convenis bilaterals amb universitats d’arreu.
Aquesta actuació creixent ha anat acompanyada d’un enfortiment dels recursos i
de l’organització. Pel que fa al professorat docent i investigador (PDI), i com a
trets principals, s’ha definit la carrera acadèmica del PDI, s’ha adequat la plantilla
de professorat de forma estable i equilibrada amb relació amb l’encàrrec acadèmic
—s’ha incrementat un 12% els darrers quatre anys—, s’ha incentivat la formació a
partir de les necessitats derivades del procés d’adaptació a l’EEES, s’ha millorat el
nivell d’estabilització de plantilla amb promocions automàtiques de TEU a TU (50) i
un programa molt ampli de TU a CU, amb 19 promocions efectives amb només un
any de vigència. També s’ha acomplert l’objectiu de planificació de la renovació
generacional, s’ha modificat el pacte de dedicació, que incorpora els nous requisits
de l’EEES i de l’ERA, i s’ha potenciat l’activitat investigadora (en el període 2006-09
el nombre d’investigadors actius reconeguts en el conjunt dels departaments de la
URV ha augmentat un 16% i el professorat amb trams de recerca vius, un 23%).
Complementàriament, s’ha creat un nou programa, Càtedres d’Excel·lència, per
impulsar les estades docents i de recerca de PDI de prestigi internacional. També
s’ha millorat el dimensionament de la plantilla del personal d’administració i serveis
(PAS), que s’ha incrementat un 24% entre 2006 i 2010, s’han establert acords amb
els sindicats per a la renovació de la plantilla de PAS laboral, s’ha millorat la
qualificació d’algunes places i s’ha consolidat l’estructura de suport a la recerca.
Finalment, s’ha aprovat Pla d’igualtat per raons de gènere i el nou Pla director de
prevenció de riscos laborals (2009-10).
Pel que fa a les infraestructures, el Pla d’inversions universitàries (PIU) 2007-13 de
la Generalitat de Catalunya va preveure una inversió a la URV per valor de 77 M€
d’un global de 635 M€, és a dir, el 12% del sistema. Així, s’han posat en
funcionament, com era previst, les noves Facultat de Lletres i Escola d’Infermeria al
campus Catalunya, s’ha iniciat el projecte de nova Facultat d’Educació i Psicologia,
que no entrava fa quatre anys en la programació, així com l’edifici per a serveis
centrals i arxiu, a més del nou campus de les Terres de l’Ebre i l’adequació i
urbanització dels vials del campus Sescelades. Ens queda, però, pendent per al
proper pla d’inversions la nova Facultat de Medicina al campus de Bellissens. D’altra
banda, s’ha posat en funcionament el CRAI del campus Catalunya i s’han traslladat
la majoria dels serveis centrals a una nova ubicació a l’avinguda de Països Catalans
i, amb recursos propis, s’ha iniciat la construcció de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura al campus Bellissens, s’han adequat les instal·lacions de la seu de la
URV a Coma-ruga i s’ha posat en funcionament una nova residència per a
estudiants i personal investigador a Tarragona.
També s’ha reforçat l’organització per donar resposta a la implantació de l’EEES i
l’ERA creant el Centre d’Atenció a l’Estudiant, l’Observatori de l’Ocupació i l’Oficina
Logística de Campus. Així mateix, s’ha posat en funcionament el Centre de
Cooperació en el Desenvolupament URV Solidària, s’han impulsat el Servei
Lingüístic i el Servei de Publicacions i s’ha desplegat el Pla de millora del Servei de
Biblioteca i Documentació. A més, s’ha aprovat, recentment, el Pla marc
mediambiental de la URV, s’ha consolidat el sistema de planificació i contractes
programa amb centres i departaments i s’ha treballat per enfortir el sistema de
qualitat institucional, sobretot, a partir de l’assegurament de la qualitat de la
docència i la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat de la recerca.
Finalment, cal destacar que l’actuació duta a terme en aquests quatre anys s’ha
produït en dos contextos econòmics ben diferents; dos primers anys marcats per
una època expansiva i els dos darrers, marcats profundament per la situació de
crisi en què es troba l’economia. En aquest context, els acords de millora de
finançament establerts pel Govern de la Generalitat l’any 2006 no s’han acomplert
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en la mesura prevista, la qual cosa ha dificultat, encara més, acostar-nos al
finançament mitjà dels sistemes universitaris que ens serveixen de referència.
Disposar de més recursos permetrà, entre moltes altres qüestions, tot i haver
progressat en la relació PAS/PDI —del 0,52 l’any 2006 al 0,64 actual—, avançar en
l’objectiu 1:1, encara llunyà. Tot i així, la trajectòria pressupostària sanejada i
sostenible de la Universitat, el major pes de la URV en alguns indicadors del
finançament, l’increment de matrícules i l’èxit en convocatòries competitives han
permès, malgrat l’escenari de contenció pressupostària, dur a terme les actuacions
i projectes previstos i iniciar-ne de nous.
Un d’aquests projectes singulars, el més recent, ha estat la convocatòria de
Campus d’Excel·lència Internacional (CEI), en què el projecte liderat per la URV, el
CEI Catalunya Sud, s’ha situat com un dels 15 millors de l’Estat pel que fa a
universitats públiques. Un posicionament que trobem sovint en diversos estudis de
qualitat i de productivitat d’universitats, en què la URV figura en llocs capdavanters
i una valoració compartida per organismes internacionals com l’OCDE. Els resultats,
doncs, ens permeten pensar que la URV ha avançat sòlidament com a estructura
central del coneixement de les comarques meridionals de Catalunya i ha entrat amb
fortalesa als espais europeus d’educació superior i de recerca, els reptes principals
del programa de govern.
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GRAU
Implantació curs 2008-09 a 2010-11
Acrònim/Descripció
Educació-Psicologia
EIN
Educació Infantil
EPR
Educació Primària
PEDA
Pedagogia
ESO
Educació Social
Humanitats
HIST
Història
HART
Història de l'Art
LLCA
Llengua i Literatura Catalanes
LLHI
Llengua i Literatura Hispàniques
ANG
Anglès
Dret-Empresa
GEOT
Geografia i Ordenació del Territori
TUR
Turisme
PERD
Periodisme
PRRPP
Publicitat i Relacions Públiques
COMAU
Comunicació Audiovisual
DRET
Dret
TS
Treball Social
RLO
Relacions Laborals i Ocupació
ADE
Administració i Direcció d'Empreses
FICO
Finances i Comptabilitat
ECO
Economia
Pregrau
Acrònim/Descripció
Humanitats
ASC
Antropologia Social i Cultural

Ciències
BBMO
Bioquímica i Biologia Molecular
BIOT
Biotecnologia
QUIM
Química
ENO
Enologia
Ciències Mèdiques i de la Salut
FIS
Fisioteràpia
INF
Infermeria
MED
Medicina
NHD
Nutrició Humana i Dietètica
PSICO
Psicologia
Enginyeria i Arquitectura
ARQT
Arquitectura
ENEDI
Enginyeria de l'Edificació (1)
EELE
Enginyeria Elèctrica
EEIA
Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica
EINF
Enginyeria Informàtica
ETEL
Enginyeria Telemàtica
EQ
Enginyeria Química
EA
Enginyeria Agroalimentària
EM
Enginyeria Mecànica

POSTGRAU (MÀSTER)
URV 2006-07 a 2010-11
Acrònim/Descripció
Humanitats
AMSI
Antropologia Mèdica i Salut Internacional
AUR

Antropologia Urbana

ECLA
ECM
ELE
LCC
SHIST
TEI
Dret-Empresa
DAM
DEC
DEEM
OIN
TAIT
PTIEM

Estudis Culturals en Llengua Anglesa: Textos i Contextos
Estudis Culturals Mediterranis
Ensenyament Llengües Estrangeres
Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes
Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa
Traducció i Estudis Interculturals (2)

COPO

Dret Ambiental
Dret de l'Empresa i Contractació
Direcció Estratègica de l'Empresa
Organització Industrial
Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística (2)
Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes (1) (2)
Comunicació Política, Institucional i Corporativa en Entorns de Crisi
i de Risc (2)

Interuniversitaris 2006-07 a 2010-11
Acrònim/Descripció
Educació-Psicologia
CCLL
Ciència Cognitiva i Llenguatge
MIPE
Psicologia de l'Educació
TCED
Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement
Humanitats
ARQ

Arqueologia Clàssica

EDGC
JVS

Educació-Psicologia
AMC
Avaluació i Mesura de la Conducta
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i
FPRO-ESO
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
FPFO
Formació de Professionals de la Formació
Ciències
QUIN
Química a la Indústria
SYCA
Synthesis and Catalysis
ENO
Enologia
Ciències Mèdiques i de la Salut
CINF
Ciències de la Infermeria
ENSA
Envelliment i Salut (2)
Enginyeria i Arquitectura
EEL
Enginyeria Electrònica
MENTA
Enginyeria Ambiental
MEQIP
Enginyeria Química i de Processos
MPRL
Prevenció de Riscos Laborals
NANO

Nanociència i Nanotecnologia

SISI
TCE

Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents
Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis

Ciències
POBI
Polímers i Biopolímers
QUITC
Química Teòrica i Computacional
TCA
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
Ciències Mèdiques i de la Salut
Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement
CGNA
i del Desenvolupament
NEU
Neurociències
NMT
Nutrició i Metabolisme

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Joventut i Societat
Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament
SAMPS
Salut Mental: Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia
CUDA
a l'Àfrica (2)
MMS
Migracions i Mediació Social
Enginyeria i Arquitectura
Dret-Empresa
IETF
Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids
DPTU
Direcció i Planificació del Turisme
IA
Intel·ligència Artificial
SJPE
Sistema de Justícia Penal
Erasmus Mundus
Acrònim/Descripció
QUA
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana
MUNDUSFOR Formació de Professionals de la Formació

INSTITUTS DE RECERCA/CENTRES DE RECERCA PROPIS
Acrònim/Descripció
ICIQ
Institut Català d'Investigació Química
IISPV
Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
IPHES
Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social
ICAC
Institut Català d'Arqueologia Clàssica
IRTUCA
Institut de Recerca en Turisme de Catalunya
Institut de Recerca en Energia de Catalunya-Centre de Recerca
IREC-CRER
en Energies Renovables
IREVC
Institut de Recerca en Enologia de Catalunya

Acrònim/Descripció
CRAMC
Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta
EMaS
Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nano Sistemes
C3
Centre en Canvi Climàtic
CEDAT
Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

(1) S'implantarà el curs 2011-12.
(2) Pendent de verificació.
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Posicionament

SÍNTESI
Les dades dels paràmetres de docència i recerca de la pàgina següent i les que s’inclouen
més endavant mostren que la URV és la quarta universitat de Catalunya en termes
quantitatius, amb un pes relatiu al voltant del 9%, i capdavantera en productivitat i
qualitat. D’altra banda, la majoria de paràmetres quantitatius i qualitatius de la URV
presenten una prospectiva de manteniment. La necessitat de dades consolidades per a un
estudi comparatiu ha fet que s’utilitzés les del curs 2007-08.
Pregrau
Les dades mostren que la URV representa entre el 7% i el 13% de les universitats públiques
catalanes, xifres que la situen com a quarta universitat pública en tots els paràmetres
quantitatius de pregrau: oferta d’estudis, nou alumnat, estudiants i titulats.
Màster i doctorat
En el període de referència (2007-08) la URV impartia 34 màsters oficials, que en el context de
l’oferta pública catalana la col·loquen en el quart lloc, amb més d’un 12% del total. L’índex de
matrícula ha estat força alt, ja que s’ha mantingut com a quarta universitat catalana en aquest
paràmetre, amb un 11,6% del global de persones matriculades.
També és la quarta universitat del SUC públic en programes de doctorat i en tesis llegides, i
representa el 17,3% i 5,8% del total del sistema universitari públic respectivament. Pel que fa a
les mencions de qualitat dels programes de doctorat, amb 12 mencions assoleix la quarta
posició, amb un 11,7% del total de les mencions del SUC públic.
Recerca
La producció científica de la URV durant l’any 2009, expressada en termes de publicacions
Current Contents (513), la situa en el quart lloc del sistema universitari català, amb un 7,4%
de la producció del SUPC .
Segons l’ESI, la URV destaca com a centre amb més visibilitat de la seva producció científica en
les categories d’enginyeria, química, medicina clínica, ciències agrícoles i ciències socials.
Quant a la producció d’HCP, en el sistema universitari públic de Catalunya, la Universitat ha
generat el 5,3% dels HCP i es col·loca en el quart lloc.
Recursos
Les dades dels diferents paràmetres de recursos mostren que, en general, la URV ocupa el
quart i cinquè lloc pel que fa a PDI i PAS en termes absoluts. Presenta una ràtio de finançament
per estudiant que la situa en la tercera posició; una ràtio de PAS per cada 100 PDI per sota de
la mitjana del SUPC (8,7%), i la segona posició en termes de PDI per cada 100 alumnes.
Productivitat
Les ràtios de productivitat per personal situen la URV en quart lloc en titulats i publicacions, i el
cinquè quant a les tesis, un 18% per sota de la mitjana catalana.
Pel que fa a les ràtios de productivitat per recursos econòmics rebuts, se situa per sobre de la
mitjana catalana (1,8%) quant a nombre de titulats per cada 100.000€, i ocupa el tercer lloc
del SUC. Pel que fa al nombre de publicacions i tesis per cada 100.000€, es troba en la segona i
tercera posició en el sistema respectivament. En el cas de les publicacions, se situa clarament
per sobre el sistema (29,1%) i respecte a les tesis, es posiciona un 9% per sobre de la mitjana
del SUC públic.
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Posicionament de la URV en el sistema universitari públic de Catalunya
Total
universitats
públiques
catalanes (1)

Paràmetres
URV

% URV
respecte al
total *

Posició URV
(de 7)

Estudis de primer, primer i segon, i segon cicle homologats de centres propis (a)
Oferta d'estudis
Nou alumnat
Estudiants

47

362

13,00

4

2.800

31.661

8,84

4
4

10.973

138.318

7,93

Estudiants equivalents a temps complet

9.243

105.629

8,75

4

Titulats

1.792

20.257

8,85

4

Programes oficials de postgrau, doctorat, mencions de qualitat (b)
Oferta màsters oficials (2)

34

277

12,27

4

807

6.947

11,62

4

Programes de doctorat actius

76

439

17,31

4

Mencions de qualitat (4)

12

102

11,76

4

Tesis llegides

79

1.356

5,83

4

513

6.966

7,36

4

Estudiants matriculats als màsters oficials (3)

Producció científica (c)
Publicacions Current Contents (5)
Recursos (d) (6)
Personal acadèmic numerari

477

6.605

7,22

4

1.050

11.659

9,01

4

577

7.298

7,91

5

Finançament en transferències corrents de la Generalitat (milers d'euros) (9,10,11)

71.720

825.572

8,69

4

Finançament per recerca (milers d'euros) (12)

29.536

552.572

5,35

6

Recerca finançada per l'Administració autonòmica (milers d'euros) (12)

16.219

332.938

4,87

7

127.988

1.647.725

7,77

4

Estudiants equivalents a temps complet (pregrau) per personal acadèmic (ETC)

8,80

9,06

-2,88

4

Personal acadèmic (ETC) per cada 100 estudiants (pregrau i màster)

8,92

8,03

11,10

2

60,64

66,42

-8,70

6

PAS per cada 100 estudiants (pregrau i màster)

5,41

5,33

1,44

5

Finançament corrent Generalitat (milers euros) per estudiant (pregrau i màster)

6,09

5,68

7,13

3

10,86

12,27

-11,45

5

Titulats/professor (ETC)

1,71

1,74

-1,81

4

Tesis/professorat numerari

0,17

0,21

-18,37

5

Publicacions(6)/professorat numerari

1,08

1,05

1,97

4

Titulats de grau per cada 100.000 € rebuts (finançament corrent Generalitat)

2,50

2,45

1,83

3

Tesis per cada 100.000 € rebuts per finançament de la recerca (finançament R+D+I autonòmic)

0,27

0,25

9,00

3

Publicacions per cada 100.000 € de finançament de la recerca (5) (finançament R+D+I autonòmic)

1,65

1,28

29,17

2

Personal acadèmic total (ETC) (7,8)
Personal d'administració i serveis

2

Superfície total construïda (m ) (13)

PAS (ETC) per cada 100 professors (ETC)

Superfície total construïda (m2) per estudiant (pregrau i màster)
Productivitat (e)

Fonts
a) i b) UNEIX. Dades del curs 2007-08.
c) ISI Web of Knowledge.
d) UNEIX i Memòria del curs 2006-07 del sistema universitari de Catalunya (disponible a la web del DIUE http://www.gencat.cat/diue/serveis/estudis_estadistiques/ur/index.html)
e) Elaboració pròpia a partir de les dades d' a), b), c) i d).
Notes
(1) Universitats públiques: UAB, UB, UdG, UdL, UPC, UPF, URV.
(2) L'oferta dels màsters interuniversitaris s'ha computat a la universitat coordinadora i no a les participants.
(3) Nombre d'estudiants de màsters no interuniversitaris més els màsters interuniversitaris en què la universitat de referència matricula estudiants.
(4) Programes de doctorat amb menció de qualitat, convocatòria 2007, Resolució 17.933, de 19 de setembre de 2007 -BOE núm. 245, de 12/10/2007, Resolució 21743 de 16 de novembre de 2007 -BOE núm. 301, de
17/12/2007, i Resolució 8810 de 23 d'abril de 2008 - BOE núm. 122, de 20/05/2008.
(5) Dades obtingudes a partir de l'explotació del Current Contents. Data d'extracció: febrer 2010.
(6) Les dades són per anys naturals. Any 2008. Excepte finançament per recerca any 2006 i transfèrencies Generalitat any 2009.
(7) ETC = equivalents a temps complet.
(8) Nombre de professors numeraris i no numeraris a la Universitat que tenen dedicació docent plena. S’han d’equiparar tots el professors a temps complet a 240 hores. Per als professors no numeraris contractats, s’han de
sumar les seves hores de docència setmanal, que figuren al contracte, i s’han de dividir per 8 amb la finalitat de trobar el nombre de professors contractats equivalents a temps complet,
que cal sumar als numeraris. Dades elaborades pel Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR) a partir de la plantilla de PDI a 1 de gener de 2007.
(9) Inclou totes les subvencions del model de finançament (s. fixa + s. bàsica + s. derivada + s. estratègica) i el fons d'acció territorial.
(10) No s'hi inclou la dotació adicional de recerca.
(11) Les dades no inclouen el programa Jaume Serra Húnter ni les transferències per compensar les exempcions de matrícula en aplicació del Decret de preus universitaris.
(12) Dades de l'any 2006, es basa en el pressupost liquidat, no pas l'import dels projectes aconseguits.
(13) Superfície total construïda de referència facilitada pel càlcul de la subvenció bàsica. Dades utilitzades per elaborar el pressupost 2009.
(*) En el cas de paràmetres que són ràtios, les dades d'aquesta columna representen la variació de la URV respecte a la mitjana de les universitats.
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Evolució posició relativa de la URV amb relació al SUC públic
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Indicador
URV.C urs 2006-07

URV.C urs 2007-08

SUC

Descripció indicador:
Indicadors de recursos
1. Personal acadèmic (ETC) per cada 100 alumnes (ETC)
2. PAS (ETC) per cada 100 professors (ETC)
3. PAS per cada 100 estudiants
4. Finançament corrent Generalitat (milers euros) per
estudiant
2
5. Superfície total construïda (m ) per estudiant

Indicadors de productivitat
6. Titulats/professor (ETC)
7. Tesis/professorat numerari
8. Publicacions/professorat numerari
9. Titulats per cada 100.000 € de finançament corrent Generalitat
10. Tesis per cada 100.000 € de finançament autonòmic de la
recerca
11. Publicacions per cada 100.000 € de finançament autonòmic
de la recerca
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INDICADORS DE LA URV
Indicadors d'activitat
FORMACIÓ DE GRAU (estudis homologats)
Oferta i demanda
Places ofertes
Ensenyaments
Demanda en primera opció
Places cobertes (%)
Alumnat
Nous alumnes matriculats
Estudiants matriculats
Crèdits matriculats
Estudiants matriculats equivalents a temps complet (ETC)
Alumnes de la URV en programes de mobilitat (1) (2) (3)
Alumnes de fora en estades a la URV (1) (2)
Taxa de rendiment (crèdits aprovats / crèdits matriculats) (1)
Taxa d'èxit (crèdits aprovats / crèdits presentats) (1)
Titulats (1)

Curs
2009-10

Mitjana
2004-08 (a)

3.280
45
3.952
96,2

3.314
47
3.111
87

3.155
11.344
651.808
9.758
328
235
72,7
91,1
2.014

2.879
11.290
646.719
9.467
229
201
69
91
1.966

45
1.612
1.102

34
1.210
751

29
401
89

19
350
155

82

68

33

39

1.258
2.687

1.376
2.763

16.309
9.566

13.342
5.402

88
4.932
3
333

74
6.729
10
251

598
118,7
16,3

428
79,0
12,6

FORMACIÓ DE POSTGRAU (màster i doctorat)
Màster (4)
Màsters universitaris oferts
Demanda de màsters universitaris
Estudiants matriculats
Doctorat
Programes doctorat RD 1393/2007
Estudiants matriculats
Alumnes amb DEA (1) (5)
Tesis doctorals
Tesis llegides (1) (6)
FORMACIÓ PERMANENT
Oferta
Programes de postgrau propis (7)
Alumnat
Matriculat en màsters propis i especialistes universitaris
Matriculat en programes d'extensió universitària
RECERCA I TRANSFERÈNCIA (8)
Finançament global per a la recerca (milers d'euros) (9)
Recursos obtinguts per activitats de transferència (milers d'euros) (10)
Projectes i contractes
Projectes de recerca concedits (9)
Finançament per projectes de recerca concedits (milers d'euros) (9)
Projectes europeus concedits
Contractes de transferència (10)
Producció i productivitat científica
Publicacions ISI (11)
Publicacions per cada 100 professors numeraris
Tesis per cada 100 professors numeraris (1)
(a) Mitjana dels cursos 2004-05, 2005-06, 2006-07 2007-08 i 2008-09.
(1) Dades del curs 2008-09. En aquests casos la mitjana es calcula a partir dels anys 2003-04, 2004-05, 2005-06 2006-07 i 2007-08.
(2) El curs 2008-09 també inclou els estudiants de tercer cicle.
(3) El curs 2008-09 també inclou els estudiants que van a les universitats catalanes.
(4) En el cas dels màsters la mitjana es calcula a partir dels anys 2006-07, 2007-08 i 2008-09.
(5) Estudiants que han obtingut la suficiència investigadora.
(6) Equival al nombre de doctors.
(7) Inclou màsters propis i especialistes universitaris.
(8) Les dades corresponen a anys naturals. Així, la columna del curs 2009-10 correspon a l'any 2009.
(9) Inclou el recursos obtinguts per la URV i pels ens vinculats (ICIQ, IPHES, IISPV, CTNS, CTQC, VITEC)
(10) Inclou el recursos obtinguts per la Fundació URV i pels ens vinculats (IISPV, CTNS, CTQC, FETCD, PCTTO i VITEC)
(11) Font: Les publicacions en revistes indexades a l'Institute for Scientific Information (ISI) s'han obtingut a partir de la Web of Science i Current
Contents (CC). Publicacions internacionals a gener 2010.
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Indicadors de recursos
RECURSOS
Recursos humans
Plantilla de personal acadèmic numerari
Plantilla de personal acadèmic total (ETC) (12)
Plantilla de personal d'administració i serveis (PAS)
PAS / PDI (ETC) (x100)
Recursos econòmics
Pressupost anual total (milions d'euros)
Transferències corrents de la Generalitat per despesa (milions d'euros)
Transferències de capital de la Generalitat per inversió (milions d'euros) (13)
Recursos materials
Superfície total construïda (m2)
Ràtios (c)
Personal d'administració i serveis per cada 100 estudiants (pregrau i màster)
Personal acadèmic (ETC) per cada 100 estudiants (ETC) (pregrau i màster)
Superfície total construïda (m2) / estudiant (pregrau i màster)
Finançament de la Generalitat (milers d'euros) per estudiant (pregrau i màster)

Any
2010

Mitjana
2005-09 (b)

504
931
591,5
63,5

547
909
516,4
56,8

116,5
74,6
6,0

98,3
60,8
2,7

128.260

128.580

4,74
8,70
10,3
5,99

4,09
9,29
11,0
5,17

(b) Mitjana dels anys 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.
(c) La mitjana dels anys 2006, 2007, 2008 i 2009 inclou els estudiants de màsters.
(12) Tan sols es considera l'equivalent a temps complet del personal acadèmic, no pas el personal investigador.
(13) Inclou el Pla d'inversions universitàries i el Pla de recerca d'infraestructura.
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Situació de context

La cimera de
ministres
d'Educació
a Lovaina,…

Coincidint amb el tancament de l’informe anterior, el mes d’abril
es va fer a Lovaina (Bèlgica) la sisena conferència dels ministres
responsables de l’educació superior dels 46 països que conformen
l’espai europeu d’educació superior. L’objectiu de la cimera era fer
balanç dels avenços del Procés de Bolonya, fixar una nova agenda
i acordar les prioritats de l’EEES per a la propera dècada fins al
2020. D’acord amb la declaració de Lovaina, els eixos prioritaris
de l’educació superior per a la propera dècada se centraran a
impulsar la cohesió social, la formació permanent, l’aprenentatge
centrat en l’estudiant i la mobilitat.
En la cimera, la representació espanyola es va posicionar a favor
de reforçar la dimensió social en la construcció de l’EEES, que
pren una rellevància especial en el context de crisi i recessió
econòmica actual i permetrà que tots els estudiants es puguin
beneficiar de pertànyer a aquest espai i accedir a les noves
oportunitats que ofereix.
Paral·lelament a la celebració de la conferència, es va presentar
un informe d’avaluació de la Comissió de Seguiment de Bolonya
sobre el grau d’adaptació a l’EEES dels països que hi prenen part,
que va qualificar amb un 4 sobre 5 els avenços de l’Estat
espanyol en la implantació de l’EEES. En concret, l’informe
ressaltava els avenços en el desplegament del sistema de cicles i
dels crèdits ECTS, l’avaluació de la qualitat i el reconeixement de
l’experiència i l’aprenentatge permanent, però també aspectes
per millorar, com el retard en la ratificació del Conveni de Lisboa,
el suplement al títol o el marc estatal de qualificacions. Des de la
publicació d’aquest informe, el Govern ha treballat per millorar les
deficiències detectades i ja ha ratificat el Conveni de Lisboa sobre
el reconeixement de les qualificacions relatives a l’educació
superior (octubre de 2009). Pel que fa a l’expedició del suplement
europeu al títol, per als títols actuals ja es disposa d’un marc
normatiu que permet sol·licitar-lo a les universitats i s’ha elaborat
una proposta de reial decret per a l’expedició del suplement per
als títols inscrits al RUCT. Finalment, aquest any el govern preveu
aprovar el marc estatal de qualificacions per a l’educació superior
(MECES).

i la presidència Durant el primer semestre de 2010, Espanya ha assumit
espanyola de la novament la presidència rotatòria del Consell de Ministres de la
Unió Europea Unió Europea. En matèria d’educació, s’han establert quatre línies
prioritàries d’actuació:
1. Situar l’educació i la formació a la base de la futura
Estratègia UE 2020, que definirà els objectius d’Europa per
a la propera dècada.
2. Reforçar la dimensió social de l’educació superior.
3. Promoure noves capacitats per al desenvolupament de
noves ocupacions.
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4. Impulsar l’espai europeu de coneixement com a resultat de
la convergència dels espais europeus d’ensenyament
superior i de recerca.
La dimensió social, tal com s’apuntava en les conclusions de la
conferència de Lovaina, serà un dels eixos de treball principals de
la presidència espanyola amb dos grans objectius: 1) que tothom
tingui accés a l’educació, independentment de la renda o la
situació social i 2) incrementar la relació entre les universitats i la
societat, afavorint la col·laboració entre les institucions d’educació
superior i els agents econòmics, socials i polítics. En aquest sentit,
s’impulsarà un pla d’acció amb les línies d’actuació següents:

Escenari actual
en matèria de
política
universitària

•

Promoure la concepció d’Europa com un espai d’igualtat
d’oportunitats amb sistemes equiparables, comparables i
compatibles per al reconeixement d’estudis i de les
competències professionals.

•

Garantir la igualtat d’oportunitats mitjançant una política
de beques que promoguin la mobilitat dels estudiants.

•

Flexibilitzar les vies d’aprenentatge i potenciar els serveis
socials i acadèmics.

•

Millorar la qualitat en tots els àmbits amb la posada en
marxa de nous mètodes d’aprenentatge i ensenyament que
propiciïn un major contacte amb l’estudiant i n’estimulin la
creativitat.

•

Elaborar una base de dades comparable sobre l’educació
superior a Europa.

Així, doncs, l’escenari actual en matèria de política universitària
ha estat marcat per la continuïtat en el procés d’adaptació del
sistema universitari a l’espai europeu d’educació superior (EEES),
de cara a complir el compromís adquirit pel Govern que tots els
estudiants de nou ingrés cursin ensenyaments en el marc de
l’EEES el curs 2010-11, i la posada en marxa de les diferents
mesures de l’Estratègia Universitat 2015 per modernitzar i
internacionalitzar les universitats espanyoles. En aquest marc,
l’acció de Govern s’ha centrat en la línia estratègica referent a la
missió formadora de la universitat, que es desenvolupa atenent
criteris de qualitat i adequació social, en el context del marc
europeu i de la societat del coneixement.
Per tal de reforçar la implantació de l’EEES, el Consell de Ministres
va aprovar un acord que formalitzava la distribució de 12 M€ per
a l’adaptació de les institucions universitàries (novembre de
2009), tant pel que fa als ensenyaments com a l’adaptació dels
espais i les metodologies docents. Quant als criteris per a la
distribució d’aquest import entre les comunitats autònomes, hi ha
els nous graus implantats per al curs 2009-10, el nombre
d’estudiants, el nombre d’universitats en un mateix àmbit
territorial o el nombre de titulacions oficials. D’acord amb això,
Catalunya en rebrà el 20,1% i la Comunitat de Madrid, el 19%.
Durant el període 2005-2009 el Govern ha aportat més de 51 M€
per facilitar aquest procés d’adaptació institucional.
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La verificació En aquest context, el Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) ha
de títols adoptat mesures de millora en els processos de verificació de
títols que han permès agilitzar els tràmits sense comprometre
l’eficiència i la qualitat de les resolucions, i també s’ha reforçat la
coordinació entre els agents que hi intervenen: ANECA, Consejo
de Universidades, comunitats autònomes i universitats. D’aquesta
manera, el temps que transcorre des de la recepció dels informes
definitius de l’ANECA fins que el Consejo de Universidades verifica
el títol s’ha reduït a dues setmanes de mitjana.
Amb l’objectiu de fer visible aquest procés, a la pàgina web del
MEC s’hi ha incorporat una aplicació amb l’oferta de títols
universitaris que permet buscar tots els títols oficials o bé que es
troben en el procés final de verificació. El cercador inclou opcions
de cerca segons universitats públiques i privades, àmbit
territorial, titulacions, notes de tall i branques de coneixement,
entre d’altres. La base de dades s’actualitza de forma permanent
amb els nous títols de grau, màster i doctorat adaptats a l’EEES
en la mesura que són verificats pel Consejo de Universidades.
També s’hi inclouen els títols pendents de l’aprovació final per
part de la comunitat autònoma corresponent.
Segons dades de febrer de 2010, s’havien verificat 1.372 graus,
gairebé dos mil màsters i més de mil doctorats que s’ofereixen el
curs 2009-10, tal com recull la taula de la pàgina següent, on
també es mostra el detall per cada universitat. Per la seva banda,
el Consell de Ministres, en la sessió del 15 de gener de 2010, va
acordar establir el caràcter oficial i la corresponent inscripció al
registre d’universitats, centres i títols (RUCT) dels primers 201
programes de doctorat adaptats a l’EEES, 163 oferts per
universitats públiques i 38 per universitats privades.
El nou model de Quant als estudis de doctorat, el Ministeri també ha treballat en el
doctorat en el nou enfocament que han de tenir aquests estudis en el marc de
marc de l’EEES l’EEES i que regularà un reial decret. El nou model de doctorat
europeu incorporarà modificacions que afectaran la direcció
tradicional de les tesis doctorals i suposarà un canvi en la finalitat
del procés, ja que no es tractarà solament que el doctorant
presenti la tesi, sinó que també s’haurà de valorar la formació en
competències transversals del doctorant durant el període
d’elaboració de la tesi. Els nous estudis de doctorat reforçaran la
creativitat, el treball personal amb el mètode científic i el lligam
amb les investigacions del departament o grup de recerca, la
transferència de coneixement al sector productiu i, també, el
desenvolupament de la capacitat de treball interdisciplinari i amb
vocació
de
competitivitat
internacional.
De
fet,
la
internacionalització, que tindrà com a punt de referència l’àrea
europea de recerca (ERA), serà un tret distintiu dels nous
doctorats.
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Universitat
Alacant
Alcalá de Henares
Almeria
Autònoma de Barcelona
Autònoma de Madrid
Barcelona
Burgos
Cadis
Cantàbria
Carlos III de Madrid
Castella-la Manxa
Complutense de Madrid
Còrdova
Extremadura
Girona
Granada
Huelva
Illes Balears
Internacional d'Andalusia
Internacional Menéndez Pelayo
Jaén
Jaume I
La Corunya
La Laguna
La Rioja
Las Palmas de Gran Canaria
Lleida
Lleó
Màlaga
Miguel Hernández
Múrcia
Nacional de Educación a Distancia
Oviedo
Pablo de Olavide
País Basc
Politècnica de Cartagena
Politècnica de Catalunya
Politècnica de Madrid
Politècnica de València
Pompeu Fabra
Pública de Navarra
Rey Juan Carlos
Rovira i Virgili
Salamanca
Santiago de Compostel·la
Saragossa
Sevilla
València
Valladolid
Vigo
Subtotal universitats públiques
Abat Oliva
Alfonso X el Sabio
Antonio de Nebrija
Camilo Jose Cela
Cardenal Herrera-CEU
Catòlica d'Àvila
Catòlica de San Antonio
Catòlica de València
Deusto
Europea de Madrid
Europea Miguel de Cervantes
Francisco de Vitoria
IE Universidad
Internacional de Catalunya
Internacional de la Rioja
Mondragón
Navarra
Oberta de Catalunya
Pontificia Comillas
Pontificia de Salamanca
Ramon Llull
San Jorge
San Pablo-CEU
Universitat a Distància de Madrid
Vic
Subtotal universitats privades
Total universitats espanyoles (2)

Oficial
20
4
3
28
4
10
7
34
11
40
2
47
2

Grau
Verificat (1)
2
1
48
8
52
7
1
8
11
3
31
10

7
27

6
9
26
22
10
5
4
3
8
36
12
11
9

1
1
19
15
2
1
9
20
1
1
5
1
24

10
5
2
37
2
9
24
19
32
3
24
574
2
14
6
8
17
14
19
34
8
7
6
1
5
6
32
3
12
13
9
10
13
7
2
248
822

5
19
2
3
25
21
1
2
36
17
1
414
5
25
1
5
6
5
6
7
1
4
2
10
1
5
11
4
21
2
1
14
136
550

Total
22
5
51
36
52
11
10
8
34
19
51
5
47
33
10
7
27

6
9
26
23
11
5
23
18
10
1
45
20
13
12
5
10
24
10
5
24
4
40
27
30
25
21
32
36
20
25
988
5
27
15
11
14
5
17
20
19
41
9
11
8
11
6
11
32
14
12
17
30
10
15
8
16
384
1.372

Màster
verificat (1)
12
30
14
112
42
129
8
26
22
24
22
61
28
20
32
12
21
30
4
12
18
38
29
21
10
8
30
16
14
12
16
50
38
11
71
5
55
25
59
34
7
40
48
38
61
48
9
80
39
58
1.649
2
5
13
13
11

Doctorat
verificat (1)
4
21
1
58
17
57
11
13
15
12
14
61
10
2
4
18
17

11
23
35
37

6
8
6
17

1
10
9
1
6
27
6
19
1
40
3
11
2
11
297
1.946

1

4
5
24
18
10
6
9
5
19
12
3
11
30
39
3
37
4
40
28
26
7
9
22
21
28
33
38
34
37
21
32
950
14
2
10

2
1
21
4
9
1
5
1
108
1.058

(1) Títol verificat: Un cop verificats pel Consejo de Universidades, d’acord amb l’article 26 del Reial Decret 1393/2007, és preceptiva
l’autorització de la Comunitat Autònoma i l’aprovació del Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Educació, de la seva
implantació i inscripció al RUCT.
(2) Les titulacions en què hi participa més d'una universitat es comptabilitzen a cada universitat.

Font: Ministeri d'Educació. Oferta de titulacions.
https://www.educacion.es/ructweb/jsp/compBdDo.do [Consulta: febrer 2010]
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Cap a un nou
model de
beques adaptat
a l’EEES

En el darrer any, algunes de les mesures adoptades pel Govern
s’alineen amb les prioritats fixades per Lovaina i es recullen en les
línies prioritàries de la presidència espanyola de la UE en matèria
d’educació. D’aquesta manera el reforç de la política de beques és
una de les prioritats del Govern en l’àmbit de les polítiques
socials, com ho demostra l’augment del 70% en els imports
destinats a beques i ajuts entre 2004 (821 M€) i 2010 (1.393
M€). Per al curs 2009-10 s’han incorporat millores en el sistema
de beques com l’augment del límit màxim de renda que dóna dret
a beca, la implantació de les beques salari per als estudiants de
grau o la matrícula reduïda per als estudiants universitaris amb
discapacitat. Entre aquestes millores, cal remarcar les mesures de
suport al reciclatge professional dels aturats i a la reincorporació
d’aquest col·lectiu al mercat laboral. Els ajuts, amb un pressupost
de 70 M€, s’han vehiculat a través d’una convocatòria i preveuen
l’exempció del pagament dels drets de matrícula als titulats
universitaris desocupats entre 25 i 40 anys que duguin a terme
un màster universitari en qualsevol universitat pública espanyola.
En el moment de tancar la convocatòria (novembre de 2009), s’hi
havien presentat 7.127 sol·licituds.
En aquest context, el MEC ha encetat una línia de treball amb
l’objectiu d’establir un nou model de beques adaptat a l’EEES que
garanteixi la igualtat d’oportunitats, l’eficiència i impulsi la
mobilitat. Per això, es preveu la posada en marxa d’un
observatori de beques que en primera instància haurà d’analitzar
totes les variables que intervenen en el model actual de beques,
tant les universitàries com les no universitàries, i proposar els
canvis necessaris per assolir els objectius establerts pel Govern.
Les funcions que haurà d’assumir l’observatori passen per
assessorar sobre el desenvolupament dels programes de beques i
ajuts impulsats per l’Administració General de l’Estat, les
comunitats autònomes i universitats, o iniciatives privades;
analitzar els resultats dels programes i rendir comptes a la
societat; analitzar el rendiment dels estudiants, i, en general,
avaluar l’eficiència i l’eficàcia del sistema universitari. El projecte
de reial decret de creació de l’observatori està pendent
d’aprovació per part del Consell de Ministres.

Desplegament Aquest curs s’ha iniciat l’aplicació del Reial Decret 1892/2008, de
del RD 1892/2008 14 de novembre, que regula les condicions d’accés als
ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments
d’admissió a les universitats públiques espanyoles, i incorpora les
novetats següents:
•

Un nou sistema d’accés a la universitat per a aquelles
persones més grans de quaranta anys que acreditin una
determinada experiència laboral o professional i no
disposin de la titulació acadèmica establerta legalment a
aquest efecte. De la mateixa manera, preveu l’accés de
persones més grans de 45 anys que no disposin de
titulació ni experiència laboral o professional.

•

Canvis en la prova d’accés per als estudiants que provenen
de batxillerat. En aquest sentit, la prova d’accés
s’estructura en dues fases, una prova general i una
d’específica. La prova específica, que és voluntària, té en
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compte les matèries de modalitat i permet millorar la
qualificació obtinguda en la fase general.
•

L’ordenació dels
ensenyaments
artístics
superiors

Amb relació als titulats tècnics superiors de formació
professional, estableix que la nota d’admissió per al curs
2010-11 s’obtindrà a partir de la nota mitjana del cicle
formatiu i de la ponderació de les dues millors
qualificacions que ha obtingut el titulat en mòduls del cicle
formatiu. Per als cursos posteriors, aquests titulats hauran
de realitzar una prova específica. Finalment, s’elimina la
reserva de places per a aquest col·lectiu, que competirà
directament amb la resta d’estudiants que provenen de
batxillerat.

Finalment, l’aprovació del Reial Decret 1614/2009, de 26
d’octubre, és un pas més en el procés d’adaptació dels
ensenyaments a l’espai europeu d’educació superior. El decret
ordena els ensenyaments artístics superiors amb un doble
objectiu: la integració d’aquests ensenyaments en el sistema
educatiu i l’alineament amb els principis de l’EEES. D’acord amb
això, es planteja un canvi estructural que es basa en la flexibilitat
de l’organització dels ensenyaments i la renovació de les
metodologies docents. En aquest sentit, la normativa estructura
els ensenyaments artístics superiors (Música, Dansa, Art
Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Disseny i
Arts Plàstiques) en tres cicles ―grau, ensenyaments de màster i
estudis de doctorat― i estableix les directrius per al disseny dels
títols corresponents, així com les condicions i el procediment per
a la verificació i l’acreditació.

El context català El curs 2009-10 està marcat pel desplegament dels nous estudis
de grau a les universitats catalanes, que dóna continuïtat a la
implantació dels primers graus duta a terme el curs passat. De
fet, d’acord amb el Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa, gairebé el 88% dels estudis (incloent-hi els màsters)
estan adaptats als requeriments de l’espai europeu d’educació
superior (EEES). Així, dels 881 estudis que ofereixen les
universitats catalanes, la majoria (323 graus i 450 màsters) estan
dissenyats d’acord amb els criteris de l’EEES i només 108 (un
12%) encara no s’hi han adaptat. Si no s’hi compten els màsters,
tres de cada quatre estudis estan adaptats a l’EEES.
Acord de la Junta
del CIC sobre
ensenyaments
interuniversitaris
de grau i màster

Els estudis interuniversitaris són un espai de col·laboració entre
universitats per reforçar l’excel·lència en docència i en la iniciació
a la recerca, de manera que en resulta un alt valor afegit tant per
als estudiants com per a cada una de les universitats participants.
D’altra banda, l’estratègia d’internacionalització de les universitats
catalanes passa, entre altres coses, per l’establiment d’acords per
realitzar conjuntament estudis amb altres universitats de l’àmbit
europeu o internacional que, en línia amb els objectius de l’EEES,
afavoreixen la mobilitat dels estudiants i del professorat.
En aquest sentit, les universitats catalanes han dut a terme un
procés de debat al si del Consell Interuniversitari de Catalunya
que ha tingut com a resultat l’adopció d’una proposta d’acord

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Abril 2010

33

Formació

comú entre les universitats catalanes i el Departament competent
en
matèria
d’universitats
sobre
els
ensenyaments
interuniversitaris, tant de grau com de màster (desembre de
2009). L’acord estableix què s’entén per estudis interuniversitaris
i com s’han de regular les relacions entre les universitats, i entre
aquestes i el Departament que participin en aquests estudis. Els
punts acordats afectaran els estudis que s’iniciïn el curs 2010-11 i
s’ha decidit que, per ara, només seran d’aplicació en els estudis
programats entre universitats catalanes.
Sense entrar al detall, d’acord amb els criteris adoptats, tant el
títol com el pla d’estudis seran únics, es determinen els crèdits
mínims que han d’impartir les universitats per ser considerades
universitats participants, tant en graus com en màsters, així com
els processos que han d’assumir la universitat coordinadora i les
participants i el reconeixement de la docència que el professorat
efectuï en una altra universitat en el seu POA. També es
contempla com s’ha de dur a terme la sol·licitud de programació,
que l’oferta i el nombre de places serà única i conjunta i que, en
el cas dels graus, quan hi participi almenys una universitat
pública, el sistema d’accés serà per mitjà del sistema de
preinscripció universitària de Catalunya. Finalment, estableix les
bases per a la distribució de la subvenció pública que
correspongui per als ensenyaments interuniverstaris susceptibles
d’acollir-se a aquest acord i la necessitat que les universitats i el
DIUE signin un conveni marc que determini el procediment per fer
efectiva la subvenció pública entre les universitats participants.
Primera edició
del Màster de Formació
del Professorat
d’Educació Secundària
Obligatòria, Batxillerat
i Formació Professional

El curs 2009-10 s’ha posat en marxa el nou Màster de Formació
del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i
Formació Professional. Aquesta titulació, que substitueix l’antic
certificat d’aptitud pedagògica (CAP), és imprescindible per
exercir la docència en centres públics i privats d’educació
secundària obligatòria, batxillerat i formació professional. La
durada del màster és de 60 crèdits ECTS durant un any acadèmic,
amb la possibilitat de cursar-lo a temps parcial durant dos anys
acadèmics, i inclou un mínim de 400 hores de pràctiques (16
ETCS) en centres de secundària o de formació professional.
En aquesta primera edició, les universitats catalanes participants
(UB, UAB, UPC, UPF, URV, UdL, UdG, URL i UOC) l’han organitzat
de manera coordinada, amb un procés de preinscripció únic que
ha anat a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la
Universitat. Pel que fa als requisits d’accés a les diferents
especialitats, els estudiants havien d’acreditar una titulació
relacionada amb l’especialitat docent del màster, així com el nivell
B1 d’una tercera llengua.
Per a aquest curs s’han ofert 19 especialitats repartides en 51
grups entre 25 i 30 alumnes. Les especialitats més demanades a
l’ESO i al batxillerat són Tecnologia (298 sol·licituds), seguit de
Biologia-Geologia (171), Geografia-Història (161), Anglès (143) i
Matemàtiques (134), que concentren el 59% de les sol·licituds en
primera preferència. Pel que fa a la formació professional, les
especialitats amb més sol·licituds són Tecnologies Industrials (94)
i Planificació Professional (64). Durant el període de preinscripció,
el màster va rebre 2.012 sol·licituds, de les quals 1.531 complien
els requisits establerts a la convocatòria.
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Especialitats del màster i demanda en 1a opció
Especialitats
ESO-batxillerat
Anglès
Biologia-Geologia
Dibuix
Economia
Educació Física
Filosofia
Física-Química
Francès
Geografia-Història
Llengua i Literatura Catalana-Castellana
Matemàtiques
Música
Orientació Educativa
Tecnologia
Formació professional
Administració
Planificació Professional
Salut
Serveis
Tecnologies Industrials
Total

Demanda
en 1a opció
143
171
71
42
30
21
73
17
161
37
134
21
75
298
26
64
21
32
94
1.531

Font: DIUE
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Resum dels objectius del curs
Formació de grau


Definir el nou mapa de titulacions de grau de la URV adaptat a l’espai
europeu d’educació superior i a les necessitats de les comarques meridionals
de Catalunya.



Adequar l’oferta d’estudis a la demanda.



Implantar un model docent orientat a l’aprenentatge i centrat en l’estudiant.



Augmentar l’eficàcia i l’eficiència de la URV en els processos de formació de
titulats per a la societat del coneixement.



Aconseguir una URV incorporada al procés d’harmonització europea.

Formació de postgrau


Consolidar una oferta de màsters universitaris atractiva i de qualitat.



Donar la màxima difusió a l’oferta de programes oficials de postgrau.



Mantenir una oferta de doctorat de qualitat.

Formació permanent


Garantir el rigor i la qualitat acadèmica de la formació permanent.

Comunitat universitària


Contribuir a assolir els objectius acadèmics dels estudiants.



Implicar l’alumnat en el procés de configuració de l’EEES.



Impulsar les associacions d’estudiants de la URV.

1.

Formació de grau

Definir el nou mapa de titulacions de grau de la URV adaptat a l’espai
europeu d’educació superior i a les necessitats de les comarques
meridionals de Catalunya
Implantació de Dels 26 títols de grau presentats a verificació per implantar el
graus el curs curs 2009-10, 24 van rebre la verificació positiva del Consejo de
2009-10 Universidades en tres moments (6 de març de 2009, 6 d’abril de
2009 i 14 de maig de 2009). Només en els casos dels graus en
Finances i Comptabilitat, i Aviació Comercial i Operacions Aèries,
presentat pel CESDA, es va rebre una resolució de verificació
negativa. Emparant-se en l’article 25 del RD 1393/2007, la
Universitat va presentar un recurs contra aquestes resolucions i el
Consejo de Universidades va resoldre positivament la verificació
del grau en Finances i Comptabilitat (19 d’octubre de 2009).
Resta pendent la resolució del recurs per al grau en Aviació
Comercial i Operacions Aèries.
Per tant, amb l’aprovació definitiva de 25 noves titulacions de
grau adaptades a l’EEES, afegides a les dues que ja van oferir-se
el curs 2008-09, el curs 2009-10 s’han ofert 27 graus resultat de
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la transformació i adaptació de l’oferta de diplomatures i
llicenciatures que han tingut una gran acceptació per part del nou
alumnat, amb increments molt notables de demanda. Segons les
dades de la preinscripció universitària del curs 2009–10, el
nombre d’alumnes que demanen en primera opció els nous
estudis de grau a la URV és de 3.186, que representa un
increment del 15% en relació amb la del curs 2008–09 (2.757)
que inclou els títols no adaptats a l’EEES dels quals els graus en
són una transformació directa. Globalment, la demanda en
primera opció, incloent–hi graus, diplomatures i llicenciatures, és
de 3.952, amb una variació positiva del 12,1% respecte del curs
2008-09.
Com a novetat d’enguany, cal destacar la creació de nous grups
d’activitat a la seu que la URV té al Baix Penedès, a les
instal·lacions de Sancta Maria Maris (Coma-ruga) en els graus
d’Infermeria i Educació Infantil, ambdós amb una oferta de 40
places, que han rebut una demanda en primera opció de 61 i 94
persones. També s’ha creat un nou grup d’Educació Primària (40
places) al campus de les Terres de l’Ebre (Tortosa) que han
sol·licitat 99 persones.
Desplegament del En l’àmbit de la programació acadèmica, l’acció de govern ha
mapa de grau continuat concentrant els esforços en la planificació, disseny i
2010-11 desenvolupament de la nova oferta d’ensenyaments de grau, que
substitueix progressivament l’oferta de titulacions homologades
de primer, primer i segon i segon cicle.
L’activitat del Consell de Govern ha estat significativa amb relació
a l’aprovació i autorització dels processos de verificació i
d’autorització per implantar les propostes de nous graus i màsters
per al curs 2010-11 (Consell de Govern de juliol de 2009,
novembre de 2009 i febrer de 2010).
D’acord amb el que estableix el RD 1393/2007, el 31 de juliol de
2009 es van sotmetre al procés de verificació del Consejo de
Universidades la resta de titulacions no adaptades, un total de
deu ensenyaments de grau. Aquestes propostes van ser
aprovades per les respectives juntes de centre i la Comissió
d’Ordenació Acadèmica (COAC), amb una autorització preliminar
de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, el 13 d’octubre de
2009 es van presentar a la Direcció General d’Universitats les
sol·licituds per a l’autorització d’implantació definitiva dels títols,
que ha estat comunicada favorablement el 22 de febrer de 2010.
Tots els graus presentats a verificació van rebre una proposta
d’informe amb aspectes que necessàriament havien de ser
modificats per obtenir un informe favorable per part de l’ANECA.
D’acord amb les fases establertes pel RD 1393/2007 amb relació
al procés d’avaluació per a la verificació, es van presentar
al·legacions amb el propòsit d’esmenar els continguts de les
propostes d’informe per tal que l’ANECA pogués resoldre les
al·legacions i elaborar els informes d’avaluació definitius.
En aquests moments, i un cop resoltes les al·legacions
presentades, s’han rebut els informes d’avaluació definitius de
l’ANECA en termes favorables de tots els graus presentats:
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Denominació títol de grau
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Arquitectura
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Telemàtica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Enginyeria Agroalimentària
Enginyeria Química
Enginyeria Mecànica
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Fisioteràpia
Nutrició Humana i Dietètica
Total

Seguint els tràmits establerts, un cop rebut l’informe favorable de
l’ANECA, el Consejo de Universidades ha emès amb data 4 de
febrer de 2010 la verificació positiva del grau en Enginyeria
Agroalimentària i sis més amb data 15 de març de 2010
corresponents a la resta d’enginyeries. La resta de graus estan
pendents de la ratificació i verificació definitiva per part del
Consejo de Universidades, prèvies a la inscripció dels títols al
RUCT. Paral·lelament, el Ple de la Junta del CIC va aprovar amb
data 26 de gener l’oferta acadèmica de les universitats catalanes
per al curs 2010-11. D’acord amb aquesta oferta, el curs vinent
es podran desplegar deu nous títols de grau a la URV, els quals
s’afegiran als 27 que ja s’han impartit el curs 2009-10.
Tot plegat conformarà una oferta de 37 estudis de grau i 2.910
places que completarà la implantació del mapa de grau aprovat
pel Consell de Govern a l’abril de 2008 per als cursos 2008-09,
2009-10 i 2010-11, d’acord amb les dues fases de disseny i
implantació de títols de grau fixades pel Claustre a l’horitzó 20102011. En aquest sentit, el desplegament del mapa de grau s’ha
dut a terme segons els criteris i condicionants establerts per la
programació universitària de Catalunya i les directrius internes
fixades pel Claustre de la URV, que al maig de 2007 va plantejar
un procés de disseny i implantació de titulacions continuat en el
temps i dinàmic estructurat en tres fases:
I. Disseny de títols de grau per reconversió o adaptació de
títols que s’impartien i que s’implantarien el curs 2008-09.
II. Disseny de títols de grau per reconversió o adaptació de
títols que s’impartien i que s’implantarien els cursos 2009-10
i 2010-11.
III. Programació de nous títols de grau.
A les taules següents es mostra l’oferta de graus per al curs
2010-11, així com l’oferta de titulacions de segon cicle amb
indicació del seu curs d’extinció.
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Oferta de graus. Curs 2010-11
Programa formatiu
Denominació títol de grau
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Places

Arquitectura
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

60

Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica
Enginyeria Informàtica
Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions (TIC)
Enginyeria Telemàtica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

90
60
90
60

Enginyeria Agroalimentària
Enginyeria Química
Enginyeria Mecànica
Escola Universitària d’Infermeria

30
70
60

Àmbit Industrial

Enginyeria de Processos

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

200

Geografia i Ordenació del Territori
Turisme

30
80

Facultat d’Enologia
Biociències

Biotecnologia
Enologia
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

40
40

Administració i Direcció d’Empreses
Economia
Finances i Comptabilitat
Facultat de Ciències Jurídiques

200
50
150

Dret
Relacions Laborals i Ocupació
Treball Social
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

125
125
80

Economia i Empresa

Educació

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Pedagogia
Psicologia

200
160
50
40
120

Facultat de Lletres
Història
Història de l’Art
Comunicació Audiovisual
Comunicació
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques
Anglès
Llengües i Literatures
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Hispàniques
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

50
50
30
30
30
50
30
30

Història
i Història de l’Art

Medicina
Fisioteràpia
Nutrició Humana i Dietètica

125
75
80

Facultat de Química
Biociències

Bioquímica i Biologia Molecular
Química

Total
En lletra cursiva s’assenyalen els graus de nova implantació per al curs 2010-11.
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Oferta de titulacions de segon cicle. Curs 2010-11
Places

Curs
d’extinció

40

2010-11
2012-13

Psicopedagogia
Facultat de Lletres

40

2013-14

Antropologia Social i Cultural
Periodisme
Facultat de Química

40
40

2013-14
2011-12

30
190

2011-12

Titulació
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial
Enginyeria en Informàtica
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

Bioquímica
Total

Adequar l’oferta d’estudis a la demanda
Programació El nou marc regulador que es desprèn del RD 1393/2007
de nous estableix que les universitats han de ser les encarregades de
títols de grau dissenyar i proposar els ensenyaments i títols, sense estar
subjectes a l’existència d’un catàleg previ al qual acollir-se.
Aquest marc legislatiu obre la possibilitat de programar nous títols
de grau, mantenint l’adequació als criteris de la programació
universitària de Catalunya, que obeeixin als criteris de satisfacció
de la demanda social i aprofitin sinergies amb el mercat laboral.
D’acord amb les directrius internes fixades pel Claustre de la URV
(maig de 2007) desplegades posteriorment pel Consell de Govern
(abril 2008), el curs 2010-11 es completarà la implantació del
mapa de grau resultat de la transformació de les diplomatures i
llicenciatures. En aquest moment s’iniciarà la tercera fase
establerta en l’acord del Claustre, que preveu la programació de
nous títols de grau.
Així, el curs 2011-12 es preveu implantar el grau en Enginyeria
d’Edificació que s’impartirà a l’ETSA i ja disposa de l’informe
d’avaluació favorable de l’ANECA. Aquesta serà la primera
titulació nova que s’incorporarà a la URV després que l’activació
de noves titulacions s’aturés per l’adaptació de les universitats a
l’EEES. D’altra banda, també es treballa en altres propostes de
grau, una en l’àmbit de les ciències ambientals i de caràcter
interdisciplinari que s’implantarà a Tarragona i les Terres de
l’Ebre, i l’altra en Antropologia, que ha de substituir
l’ensenyament de segon cicle.
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Implantar un model docent orientat a l’aprenentatge i centrat en
l’estudiant
D’acord amb els principis de l’EEES, un dels objectius del Pla estratègic de
docència (PLED) passa per traslladar el nucli central de l’acció formativa de
l’ensenyament a l’aprenentatge i centrat en l’estudiant. En aquest sentit, ha sorgit
la necessitat de dissenyar i planificar els plans d’estudi d’una manera diferent.
Aquesta tasca ha comportat la definició de perfils professionals i acadèmics dels
ensenyaments i, al mateix temps, ha permès establir com a nucli del procés de
formació allò que els titulats han d’adquirir en termes de resultats d’aprenentatge
sobre la base d’un model de competències.
El model Per tal de definir el perfil acadèmic professional, la URV ha
de competències establert un model de competències propi:
de la URV
a) Competències específiques: destreses i coneixements
propis de les disciplines.
b) Competències transversals: habilitats personals, socials i
metodològiques, que en el marc europeu de qualificacions
es descriuen en termes de responsabilitat i autonomia.
c) Competències nuclears, definides per la URV, que ha
d’adquirir qualsevol titulat de la Universitat:
i.

Dominar en un nivell intermedi
estrangera, preferentment l’anglès.

una

llengua

ii.

Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la
informació i la comunicació.

iii.

Gestionar la informació i el coneixement.

iv.

Expressar-se correctament de manera oral i escrita
en una de les dues llengües oficials de la URV.

v.

Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social
com a ciutadà/ana i com a professional.

vi.

Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i
professional propi durant la seva estada a la
Universitat.

La planificació La planificació de la docència es pot definir com aquelles decisions
de la docència que pren el professor per garantir el desenvolupament de les
competències de l’alumne, coordinadament amb l’equip docent
d’una titulació. Aquestes decisions han de facilitar informació
pràctica i rellevant per tal que l’alumne pugui organitzar i
planificar el seu procés d’aprenentatge en dos moments clau, un
de previ a la matrícula, i un de posterior en què l’alumne ha de
conèixer les implicacions metodològiques de les assignatures que
ha matriculat. En aquest sentit, la planificació requereix dos
nivells de concreció que la URV ha establert de la manera
següent:
I. L’elaboració de les guies docents mitjançant el DOCnet,
l’aplicació informàtica que permet publicar l’oferta acadèmica
de la URV segons els paràmetres de l’EEES. La publicació de
les guies docents sempre es duu a terme abans de la
matrícula, per posar a l’abast dels estudiants tota la
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informació necessària. L’elaboració i publicació de les guies
mitjançant aquesta aplicació ha tingut sempre una tendència
a l’alça, i actualment abasta més del 90% de l’oferta
acadèmica.
II. El desenvolupament del pla de treball a l’entorn virtual de
formació de la URV (Moodle), que concreta el primer nivell
de planificació establert a la guia docent en activitats
específiques per tal que l’alumne pugui organitzar de manera
autònoma el treball vinculat a les assignatures que realitza a
la URV. El curs 2009-10 s’ha iniciat la implantació d’aquesta
eina al Moodle i, en el moment de redactar aquest informe,
ja s’havien elaborat els plans de treball del 40% de les
assignatures de les titulacions de grau que han començat a
implantar-se.
Infraestructura
tecnològica per al
desenvolupament
docent

El desenvolupament i l’adaptació a l’EEES impliquen la contínua
adaptació dels entorns tecnològics necessaris per implantar les
noves propostes docents, que han de facilitar el procés
d’ensenyament i aprenentatge.
En aquest sentit, s’ha integrat al Moodle —entorn virtual de
formació— un sistema de videoconferència i l’eina per a la
planificació docent abans esmentada. Així mateix, l’eina
d’elaboració de guies docents, DOCnet, incorpora, d’una banda, la
planificació específica de les pràctiques externes i el treball de fi
de grau, i, de l’altra, el model d’avaluació per competències de la
URV i el sistema de garantia interna de la qualitat; es completa
d’aquesta manera l’adaptació al marc europeu.

Augmentar l’eficàcia i l’eficiència de la URV en els processos de formació
de titulats per a la societat del coneixement
El futur de les universitats passa, entre altres coses, per assolir un grau elevat de
generació de coneixement i, al mateix temps, oferir una formació de qualitat. Els
estudiants que escullin la URV ho han de fer perquè reconeguin un model
educatiu i formatiu diferent i de qualitat. Per tant, aspectes com la participació, la
col·laboració, el seguiment continuat del procés d’aprenentatge de l’alumne, la
investigació de qualitat, la formació contínua del professorat, etc., són elements
que cal tenir en compte per a la diferenciació de la Universitat en el procés de
formació de titulats per a la societat del coneixement.
La formació del
professorat.
Eines i incentius
per millorar
l’acció docent

La formació contínua del professorat i l’establiment dels
mecanismes adients per al reconeixement de l’excel·lència docent
són elements clau per assolir el primer objectiu de la Universitat,
proporcionar una formació superior de qualitat a la ciutadania, i
ho és particularment en el marc dels processos de millora docent
que es duen a terme en el desenvolupament del PLED. L’Institut
de Ciències de l’Educació (ICE), mitjançant el Pla de formació del
professorat (PROFID), proporciona una oferta de formació
contínua per al docent en el seu rol de planificador, executor i
tutor de les diferents accions formatives d’acord amb els
compromisos de l’EEES. Aquesta oferta es planifica a través de
dos programes complementaris, el pla general i el pla específic,
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els resultats dels quals es presenten en l’apartat de l’informe
dedicat a recursos i organització.
D’altra banda, la preocupació per la innovació i la millora de la
qualitat de la comunitat universitària ha tingut un reconeixement
en la concessió de diferents premis i distincions adreçats a
projectes desenvolupats per professors i grups de la URV. En clau
interna, s’han institucionalitzat els premis anuals a la qualitat
docent del Consell Social de la URV que s’atorguen generalment a
un projecte en la modalitat individual i un altre en la modalitat
col·lectiva, i les convocatòries d'innovació docent de l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE). En l’edició 2009-10 de la
convocatòria d’ajuts per a la innovació docent i la investigació
educativa de l’ICE, s’han premiat tretze iniciatives en la modalitat
de grups d’innovació docent, tres propostes de xarxes d’innovació
docent, sis projectes d’investigació educativa i s’han atorgat cinc
ajuts per a accions de captació i relacions amb secundària.
En aquesta mateixa línia, i amb els objectius de reconèixer les
trajectòries docents individuals i fomentar la intensificació de
l’activitat, el Consell de Govern (febrer de 2010) ha impulsat una
nova iniciativa: els premis a l’excel·lència docent. Es preveu un
premi anual per a professorat de cadascuna de les branques del
coneixement, amb una dotació màxima per projecte de 25.000 €
+ 2 unitats d’activitat acadèmica (UAA). Els candidats hauran de
tenir un mínim de 90 punts al quinquenni de docència, incloent-hi
el pacte de dedicació complet i un comitè internacional els
avaluarà en funció d’uns quants indicadors d’avaluació del tram
docent, de l’enquesta d’opinió de l’alumnat, d’altres indicadors
alineats amb l’estratègia docent de la URV i de la proposta de
programa formatiu.
Millorar l’eficàcia
dels processos
d’aprenentatge:
el Pla d’acció
tutorial,…

En el marc general de l’EEES, la tutoria esdevé un element clau
per al seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge
universitari i una estratègia per promoure’n la millora. En aquest
sentit, i com una acció derivada del PLED, la URV ha implantat un
procés de tutoria acadèmica que dóna resposta a la necessitat
d’orientació i seguiment dels estudiants, i es concreta en el Pla
d’acció tutorial (PAT). Mitjançant el PAT, l’estudiant ha de ser
capaç de definir i desenvolupar el seu projecte acadèmic i
professional, que és una de les competències incloses en el
currículum nuclear de la URV (C6).
El desplegament del PAT disposa de la infraestructura tecnològica
de l’espai virtual de tutories. Aquest espai, integrat dins de
l’entorn virtual de formació (Moodle), facilita la gestió i el
desenvolupament de la tutoria i alhora permet que tutors i
alumnes desenvolupin accions pròpies de la tutoria acadèmica
mitjançant les tecnologies de la informació i comunicació. Pel que
fa a la utilització de l’espai de tutoria virtual, a la taula següent
se’n concreta l’evolució:
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Espais de
tutoria
virtual
Centres Titulacions
2007-08
5
16
123
2008-09
8
22
224
32*
237
2009-10
9
20**
287

Tutors/es
participants
100
189
212
210

Estudiants
participants
728
1.532
2.241
1.447

* Titulacions de grau. Els graus que s’imparteixen al campus de les Terres de l’Ebre i a la seu
del Baix Penedès es comptabilitzen com a titulacions diferents.
** Titulacions de pregrau (diplomatures i llicenciatures).
Nota: Un professor pot ser tutor a més d’un ensenyament i, per tant, disposa d’un espai de
tutoria virtual per a cada ensenyament. De la mateixa manera, en el cas que un estudiant cursi
dues titulacions es comptabilitza com a dos estudiants.

Font: Servei de Recursos Educatius

Nombre d’accessos als espais de tutoria virtual
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Font: Servei de Recursos Educatius. Dades a febrer de 2010

A banda de l’espai virtual de tutories, s’han dissenyat diversos
recursos metodològics per al desenvolupament, seguiment i
avaluació de la tutoria virtual. Entre aquests destaquen 1) les
plantilles per a la concreció dels PAT i per a l’informe de valoració
dels centres adreçades a coordinadors de centre i personal tècnic
de suport a la qualitat docent, 2) els protocols i la rúbrica per al
seguiment de la competència del currículum nuclear C6 per als
tutors, i 3) la guia i el pla personal de l’estudiant.
Finalment, cal destacar que la implantació del PAT ha generat una
sèrie d’implicacions per a la URV en els aspectes següents:
Canvis organitzatius: necessitat de directrius institucionals
relacionades amb el desenvolupament del PAT; necessitat de
prendre com a referència els centres per tal d’obtenir una
organització global, una coordinació millor i una gestió més eficaç
dels recursos; necessitat de disposar d’un coordinador de PAT per
a cada centre.
Canvis culturals: necessitat d’implicar els tutors en la concreció
del PAT; formació dels tutors; millora de la difusió del PAT als
estudiants; sistematització del seguiment i avaluació del PAT.
Reconeixement: necessitat d’un reconeixement institucional de la
tasca del tutor.
Participació: establiment d’un mínim de tutories.
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l’elaboració
d’estudis i informes
amb participació
de l’alumnat,…

Dins de la millora dels processos d’aprenentatge, la primera acció
cronològicament des que l’estudiant s’incorpora a l’ensenyament
universitari és precisament ajudar-lo en el procés d’adaptació. Per
facilitar aquesta anàlisi, s’elaboren diferents estudis i informes
que tenen la finalitat d’analitzar la situació que viu l’alumne per
detectar febleses, identificar àrees de millora i adoptar les
mesures que es considerin adients.

l’estudi 1Q-1R,… Amb l’objectiu d’analitzar les expectatives relacionades amb els
diferents factors que poden incidir en la docència i la realitat que
es troba l’estudiant quan arriba a la Universitat, s’elabora l’estudi
sobre la vivència dels alumnes al primer quadrimestre del primer
curs (1Q-1R).
Evolució estudiants participants en l’estudi 1Q-1R
Cursos
Total ensenyaments participants
Total estudiants participants entrevista
Total estudiants participants qüestionari web

2007-08
31
212
424

2008-09
24
195
421

Font: Servei de Recursos Educatius

A continuació, destaquem uns quants resultats que s’han obtingut
en les diferents edicions de l’estudi:
Quant a la percepció que tenen els estudiants sobre la seva tasca
com a estudiants
•

La majoria es consideren integrats a l’entorn universitari
(90%) i pensen que a la Universitat han de resoldre els
seus problemes per si mateixos (84%).

•

Una tercera part dels estudiants considera que no ha
millorat la percepció sobre els estudis i el 85% pensa que
els pot superar satisfactòriament.

Quant a la percepció que tenen els estudiants sobre temes
docents
•

Entre el 60% i el 70% considera que la quantitat de
continguts són adequats per al curs i l’ensenyament
universitari i el 82% opina que el nivell de les assignatures
també ho és.

•

El 70% dels estudiants opina que el professorat els indica
clarament el que s’espera d’ells mitjançant les guies
d’estudi i programes d’assignatures.

•

Més de la meitat es mostra a favor que les metodologies
docents proposades afavoreixen la possibilitat d’aprendre
de maneres diferents.

En el moment de redactar aquest document, es duu a terme la
recollida de dades per a aquest estudi corresponent al curs 200910, en el qual han confirmat la participació 29 titulacions: tots els
ensenyaments de grau (27) i dos ensenyaments més de pregrau.
l’estudi Una altra peça important per augmentar l’eficàcia i l’eficiència de
sobre la percepció la URV en els processos de formació de persones titulades per a la
de la docència,… societat del coneixement és l’estudi sobre la percepció de la
docència (EPD) que s’orienta als alumnes de segon curs en
endavant amb l’objectiu d’analitzar i valorar la percepció que
tenen els alumnes sobre les metodologies que es treballen a la
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URV, la utilitat en l’aprenentatge de les metodologies docents que
utilitzen i la transferibilitat al món professional així com del
desenvolupament dels aspectes clau del procés d’adaptació a
l’EEES (competències, TIC, metodologies docents, avaluació,
tutoria acadèmica).
Evolució dels estudiants
percepció de la docència

participants

Cursos
Total ensenyaments participants
Total estudiants participants qüestionari web

en

2007-08
14
712

l’estudi

de

2008-09
37
617

Font: Servei de Recursos Educatius

Tot seguit es destaquen algunes dades representatives dels
estudis que s’han dut a terme durant els dos darrers cursos:
Quant a la percepció que tenen els estudiants sobre la seva tasca
com a estudiants
•

El 80% dels estudiants es considera satisfet amb la carrera
que realitza i entre el 60% i el 65% opina que
l’aprenentatge a la Universitat li serà molt útil en la seva
vida professional.

•

Entre el 60% i el 70% dels estudiants considera que no ha
millorat la percepció sobre els estudis i el 89% pensa que
els pot superar satisfactòriament.

•

Entre el 60% i el 70% dels estudiants es veu capacitat per
fer una estada en una universitat estrangera.

Quant a la percepció que tenen els estudiants sobre temes
docents
•

El 83% coneix les competències de la seva titulació i entre
el 55% i el 60% considera que la quantitat de continguts
són adequats per al curs i l’ensenyament universitari, i
entre el 65% i el 70% dels estudiants opina que el nivell de
les assignatures també ho és.

•

El 60% dels estudiants opina que el professorat els indica
clarament el que s’espera d’ells mitjançant les guies
d’estudi i programes d’assignatures.

•

El 60% es mostra a favor que les metodologies docents
proposades afavoreixen la possibilitat d’aprendre de
maneres diferents.

D’altra banda, en clau d’assegurament de la qualitat, les
titulacions han d’analitzar el rendiment acadèmic dels seus
estudiants. En aquest sentit, s’elabora un informe de rendiment
acadèmic de totes les titulacions de la URV cada curs acadèmic,
que nodreix d’informació útil per a la presa de decisions
orientades a la millora docent.
les pràctiques
externes i el
treball de fi
de grau,…

Les pràctiques externes tenen una importància cabdal en els
processos de millora docent, ja que la formació pràctica permet
als alumnes integrar i aplicar les competències adquirides durant
la seva formació acadèmica en un entorn professional real. Quant
al treball de fi de grau, el RD 1393/2007 assenyala l’obligatorietat
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de realitzar i defensar un treball fi de grau a la fase final del pla
d’estudis. Aquest treball ha de permetre constatar l’adquisició per
part de l’estudiant de les competències associades al títol. En
aquest sentit, la URV, a partir de referents externs i interns, ha
elaborat la Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la
URV i un document intern amb les directrius metodològiques per
incorporar-les als nous estudis de grau i màster.
i l’avaluació En el marc de l’EEES, el disseny dels plans d’estudis s’ha dut a
per competències terme sota una nova visió: les competències. Aquesta perspectiva
suposa una revisió del treball docent i un canvi en els processos
d’avaluació. Amb la finalitat d’avançar en el procés d’avaluació
per competències, la URV ha engegat una metodologia de treball
coordinada en dos àmbits:
a) Institucional: amb la finalitat d’oferir un model general
d’avaluació per competències, s’ha creat un grup de
treball, format per professorat de tots els centres de la
URV i coordinat per l’SRE, que ha treballat en la definició
del model tot respectant les característiques de cada
centre. En aquest sentit, també sota la coordinació de
l’SRE i amb la col·laboració d’informants clau de diferents
departaments, serveis i comissions de la URV, s’han
elaborat dues guies per facilitar la planificació i el disseny
de l’avaluació de les competències transversals i nuclears
en els nous títols de grau.
b) Centre/titulació: amb la finalitat de concretar i adaptar el
model de competències general al context del
centre/titulació.
Impulsar l’estudi Paral·lelament al disseny i implementació del sistema intern de
i el seguiment garantia de la qualitat (SIGQ) en dos centres pilot (l’Escola
de la qualitat Universitària de Turisme i Oci i la Facultat de Química), avaluat
positivament per AQU Catalunya i que s’ha transportat a la resta
de centres de la URV, s’ha desenvolupat un nou apartat a
l’aplicació informàtica DOCnet. Aquest apartat, anomenat
DOCnet-Qualitat, és l’instrument per al seguiment del SIGQ on es
recullen els continguts del model intern d’assegurament de la
qualitat docent agrupats per les directrius del programa AUDIT i
els processos definits durant el disseny del model. L’objectiu és
facilitar i guiar el seguiment intern de les noves titulacions de
grau i màster per tal de preparar el seguiment extern i
l’acreditació futura.
Aconseguir una URV incorporada al procés d’harmonització europea
Tots els elements d’ordenació i planificació del procés de formació han d’integrarse més enllà de la perspectiva local (la Universitat mateix) en un marc més global
definit per l’espai europeu d’educació superior. Aquesta visió ens ofereix espais de
col·laboració (xarxes) i treball compartit (títols conjunts), i farà possible assolir
objectius generals que afavoriran la transparència entre els sistemes universitaris.
Tant és així que la comprensió i comparació dels diferents sistemes de formació
superior, la flexibilització d’oportunitats de formació, la mobilitat, tant de
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professors com d’alumnes, la col·laboració entre universitats i la convergència
d’estructures són alguns dels principals reptes que planteja l’EEES als quals la
URV intenta donar resposta mitjançant el desplegament del PLED.
Adaptació El curs 2009-10 s’han ofert 25 nous títols de grau que s’afegeixen
de les titulacions als dos iniciats el curs 2008-09. Aquest és el resultat del procés
de la URV a l’EEES de transformació i adaptació de l’oferta de diplomatures i
llicenciatures d’acord amb els criteris per al disseny i implantació
de títols que es desprèn del RD 1393/2007 en el marc de
desplegament de l’EEES. De cara al curs 2010-11, i amb una
oferta de 37 estudis de grau, la URV completarà la implantació del
mapa de grau aprovat pel Consell de Govern a l’abril de 2008. Pel
que fa als màsters universitaris i als estudis de doctorat, tots
s’han adaptat als requeriments del procés d’harmonització
europea fixats en el RD 1393/2007.
Impulsar
la creació de xarxes
d’ensenyament
amb altres
universitats

Al desembre del 2005 es va signar un conveni de col·laboració
entre la URV i la Universitat de la Corunya per elaborar un model
d’harmonització de la docència orientat a la convergència a
l’EEES. Posteriorment, s’hi han afegit les universitats de Jaén,
Salamanca i Vigo. L’objectiu era definir i implantar un model
docent de qualitat orientat a l’aprenentatge i centrat en
l’estudiant que s’havia de concretar en l’elaboració d’una eina
informàtica que orientés i facilités la planificació, el
desenvolupament i la gestió de l’actuació docent.
El principal resultat d’aquest conveni s’ha concretat en
l’elaboració i implantació de l’aplicació informàtica DOCnet, que és
formalment, per acord del Consell de Govern (febrer de 2008),
l’eina a través de la qual es publica l’oferta acadèmica de la
Universitat, i alhora és el model de guia oficial per acreditar els
programes de les assignatures.

Adaptar
els processos
de gestió acadèmica
al marc europeu

El nou calendari acadèmic de la URV es regeix segons els
paràmetres de l’avaluació continuada, definida com la recollida
sistemàtica d’informació rellevant, al llarg del curs, orientada a
prendre decisions en relació amb la millora del procés
d’ensenyament-aprenentatge, i establir qualificacions indicatives
de la progressió acadèmica de l’estudiant. Com a conseqüència, la
qualificació final ha de tenir en compte les qualificacions
obtingudes en els diferents actes d’avaluació, distribuïts al llarg
del període lectiu, que valoren les diverses activitats programades
(conceptes adquirits a les classes teòriques, realització de
pràctiques, presentació de treballs, participació, etc.).
Els mètodes d’avaluació de les assignatures en primera
convocatòria s’han de definir de manera que cap acte d’avaluació,
per si sol, no pugui determinar de manera exclusiva la qualificació
final. En el cas que l’estudiant no superi l’avaluació continuada, la
segona convocatòria pot correspondre, si escau, a una prova
d’avaluació que, tenint en compte els resultats previs obtinguts,
determini la qualificació final de l’assignatura, coherent amb el
concepte d’avaluació continuada.
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Incentivar La mobilitat internacional de l’alumnat, el professorat i el personal
la mobilitat d’administració i serveis és un element estratègic per fomentar la
internacional participació activa d’aquests col·lectius en la construcció de
l’EEES. La tendència a la internacionalització en l’àmbit de la
mobilitat s’ha concretat el darrer curs amb diferents convenis
marc de col·laboració i convenis específics per a la mobilitat
d’alumnat i personal investigador establerts amb universitats
d’arreu del món.
Pel que fa al professorat, la URV fomenta la cooperació
interuniversitària mitjançant la realització de missions docents a
universitats europees, i promou la mobilitat en el marc de l’EEES
per facilitar l’adaptació al procés d’harmonització europea així
com visites de seguiment per als coordinadors de mobilitat de la
URV a universitats participants en el programa Erasmus. També
impulsa el coneixement i intercanvi d’experiències d’innovació i
millora docent, tot això amb l’objectiu de facilitar contactes
externs que permetin la internacionalització dels ensenyaments
de la Universitat. D’altra banda, la mobilitat del PAS és encara
menor si es compara amb la del professorat. De tota manera,
també s’impulsen accions de mobilitat i intercanvi per tal de
facilitar la formació d’aquest col·lectiu, l’adquisició d’experiència i
l’adaptació als nous requeriments que comporta l’adaptació a
l’EEES. Es poden consultar les dades de mobilitat del professorat i
el PAS en l’apartat de l’informe dedicat a Internacionalització, i les
de l’alumnat en les fitxes de l’annex.
Visibilització
externa
del procés
de transformació
de títols
de la URV

En el marc de la convocatòria d’ANECA “Encuentros sobre calidad
en la educación superior 2009” per organitzar de manera
conjunta entre les universitats una sèrie de trobades d’estudi,
reflexió i debat sobre temes que incideixen en la qualitat de
l’educació superior, la URV, conjuntament amb la Universitat
Carlos III de Madrid i la Universitat de Jaén, ha organitzat la
trobada amb el títol Mecanismes per a la Garantia de la Qualitat
en el Disseny, Implantació i Seguiment de les Noves Titulacions:
Experiències per a la Millora, amb la col·laboració de les
universitats de Còrdova, la Corunya, Salamanca, Politècnica de
Madrid (càtedra Unesco), Valladolid i Vigo.
La trobada, que va acollir 379 assistents presencials, es va dur a
terme a les tres seus connectades per videoconferència: el 29
d’octubre a la Universitat de Jaén, el dia 5 de novembre a la
Universitat Carlos III i el 12 de novembre a la URV. En cadascuna
de les seus, els temes que s’hi van tractar foren diferents, i els
debats es van estructurar entorn de la internacionalització dels
ensenyaments de màster i doctorat (URV), la implantació de
sistemes de garantia interna de la qualitat (Universitat Carlos III)
i el programa docent de grau (Universitat de Jaén).
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2.

Formació de postgrau

Consolidar una oferta de màsters universitaris atractiva i de qualitat
La programació El curs 2009-10 la URV ha implantat sis nous màsters dels quals
de màsters dos són interuniversitaris coordinats per altres universitats:
del curs 2009-10,…
• Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del
Creixement i del Desenvolupament (coordinat per la
Universitat de Granada).
•

Estudis Culturals en Llengua Anglesa. Textos i Contextos.

•

Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments
d'Idiomes.

•

Prevenció de Riscos Laborals.

•

Sistema de Justícia Penal (coordinat per la Universitat de
Lleida).

•

Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa.

D’altra banda, arran del procediment de verificació abreujat
establert pel Consejo de Universidades i l’ANECA (octubre de
2008), la URV ha adaptat els 41 màsters oficials que oferia el curs
2008-09 degudament autoritzats i implantats d’acord amb el RD
56/2005 als procediments fixats en el RD 1393/2007. Aquesta
adaptació era necessària per poder incloure aquests títols de
màster universitari en l’oferta de les universitats per al curs 200910.
En aquest sentit, fruit dels acords adoptats en el Consell de
Govern i de les modificacions derivades del procediment de
verificació abreujat, s’han incorporat els canvis següents:
•

Desactivació dels màsters “Ciència i Enginyeria
Materials” i “Translation and Intercultural Studies”.

•

Pèrdua de la consideració d’interuniversitari del màster en
Nanociència i Nanotecnologia.

•

Denominació dels màsters universitaris següents:
Origen
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Termodinàmica
de Fluids
Síntesi i Catàlisi

de

Modificació
Seguretat Informàtica i
Sistemes Intel·ligents
Investigació en Enginyeria
Termodinàmica i de Fluids
Síntesi i Catàlisi/
Synthesis and Catalysis

Amb els nous ensenyaments programats i els canvis assenyalats,
l’oferta de postgrau de la URV per al curs 2009-10 ha estat de 45
màsters oficials, integrats en 22 programes oficials de postgrau,
dels quals vint són interuniversitaris i, d’aquests, set són
coordinats per la URV, tal com mostra la taula següent.
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Indicadors d’oferta de màsters universitaris
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
Nombre de POP
16
21
22
22
Oferta
Nombre de màsters
24
37
41
45
No interuniversitaris
13
18
22
25
Interuniversitaris
11
19
19
20
Coordinats URV
6
10
7
7
Coordinats altres universitats
5
9
12
13

i la prevista Pel que fa a la programació d’estudis oficials de postgrau del curs
per al curs 2010-11 2010-11, la URV ha aprovat sis noves propostes d’implantació de
màsters que s’integren en sis programes oficials de postgrau, un
dels quals és de nova creació (Estudis en Comunicació), tal com
mostra la taula a continuació. La taula també recull l’oferta de
places per al curs 2010-11.
Programació de nous màsters universitaris. Curs 2010-11
POP
Denominació títol de màster
Escola Universitària de Turisme i Oci
Planificació Territorial: Informació, Eines
i Mètodes (1) (2)
Turisme i Oci
Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística (1)

Places

20

Facultat de Lletres
Traducció i Estudis Interculturals/
Translation and Intercultural Studies (1)
Ciències Socials del Desenvolupament:
Societats Històriques,
Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica (3)
Territori i Patrimoni
(Universitat Rovira i Virgili)
Comunicació Política, Institucional i Corporativa
Estudis en Comunicació
en Entorns de Crisi i de Risc (1)
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Tortosa)

Llengua, Literatura i Cultura

Biomedicina

Envelliment i Salut

15
30
20

40

Oferta de places
125
(1) Màsters amb informe favorable de l’ANECA.
(2) Aquest màster s’implantarà el curs 2011-12.
(3) Màster interuniversitari. Entre parèntesis s’indica la universitat coordinadora.

De les sis propostes, el Màster en Ciències Socials del
Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l'Àfrica, que
coordina la URV, és interuniversitari, i inclou la participació
d’universitats catalanes (Barcelona, Pompeu Fabra, Lleida, Ramon
Llull), així com d’altres universitats africanes del Camerun,
Madagascar i Senegal.
D’acord amb el procediment establert pel RD 1393/2007, la URV
va presentar la sol·licitud de verificació al Consejo de
Universidades dels 6 màsters que coordina per implantar-los el
curs 2010-11 (octubre de 2009) i quatre ja han rebut, per part de
l’ANECA, una proposta d’informe favorable amb recomanacions
(Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes, que
finalment s’oferirà a partir del curs 2011-12, Tècniques d’Anàlisi i
Innovació Turística, Translation and Intercultural Studies i
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Comunicació Política, Institucional i Corporativa en Entorns de
Crisi i de Risc). Els dos restants han rebut una proposta d’informe
amb aspectes que necessàriament han de ser modificats per
obtenir un informe favorable. Segons les fases establertes per
finalitzar la verificació dels títols, al febrer de 2010 s’han
presentat les al·legacions oportunes amb el propòsit d’esmenar
els continguts de les propostes d’informe per poder obtenir
posteriorment un informe final d’avaluació favorable.
La verificació i implantació el curs 2010-11 dels màsters
universitaris en Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística i
Traducció i Estudis Interculturals / Translation and Intercultural
Studies comportarà l’extinció el curs següent del Màster en
Direcció i Planificació de Turisme, fins ara interuniversitari i
coordinat per la Universitat de Girona, i el de Translation and
Intercultural Studies, que ja no es va activar el curs 2009-10.
Quant als màsters ja implantats, de cara al curs 2010-11 es
preveu no activar els màsters en Estudis Culturals Mediterranis i
Psicologia de l’Educació (interuniversitari coordinat per la
Universitat de Barcelona).
Els ajuts
per a la realització
d’estudis
de màster oficial

Aquest curs s’ha dut a terme la tercera edició de la convocatòria
d’ajuts destinada a captar nous estudiants que vulguin accedir als
màsters universitaris de la URV. El nombre d’ajuts que es
convoquen és en funció del pressupost que la Universitat destina
a aquest concepte, així com del nombre de màsters que
s’imparteixen i es matriculen a la URV. Els ajuts per al curs 200910 tenien un pressupost de 385.000 €.
Com a principal novetat, enguany s’han introduït dues modalitats
de convocatòria, adreçades a estudiants de l’Estat i estudiants
internacionals, respectivament. La modalitat adreçada als
estudiants internacionals, que incloïa exclusivament ajuts de
màster tipus C, és a dir, ajuts destinats, en part, a pagar l’import
total de la matrícula, es va avançar en el temps per facilitar a
aquest alumnat l’obtenció del visat d’estudis i la documentació
legal tant per preinscriure’s com per ser admesos i fer els tràmits
necessaris per matricular-se.
A continuació, es presenten els ajuts atorgats el curs 2009-10
segons branca de coneixement i modalitat:

Modalitat d’ajut
Nre. ajuts
A
Import (€)
Nre. ajuts
B
Import (€)
Nre. ajuts
C
Import (€)
Nre. màsters

C. Socials i
jurídiques Humanitats
10
11
20.000
22.000
6
7
18.000
21.000
12
8
72.000
48.000
10
8

C. de la
Salut Ciències
5
4
10.000
8.000
2
6.000
5
3
30.000
18.000
4
5

Tècnic
Total
7
37
14.000 74.000
7
22
21.000 66.000
11
39
66.000 234.000
8
35

Modalitat A: ajuts de complement a l’estudi (2.000 €)
Modalitat B: ajuts de mobilitat (3.000 €)
Modalitat C: ajuts a l’estudi (6.000 €)
Font: Centre Internacional (I-Center)

Tal com recull la taula anterior, s’ha concedit un total de 98 ajuts
a persones matriculades en 35 màsters universitaris per un
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import de 374.000 €. El 62,6% de l’import concedit correspon a
ajuts a l’estudi (39 ajuts) orientats a atreure estudiants
internacionals; un 17,6% correspon a ajuts de mobilitat (22
ajuts), amb el propòsit de promoure els estudis de la URV entre
els estudiants de fora del territori català, i la resta, un 19,8%, es
destina a ajuts de complement a l’estudi (37 ajuts).
Algunes de les modificacions introduïdes en l’edició anterior a les
bases de la convocatòria han permès agilitzar el procés, tant pel
que fa a la gestió de llistes d’espera com a la redistribució de
recursos en cas d’existència de romanents, mitjançant l’aplicació
dels criteris següents:
•

Tendir a la redistribució cap als ajuts de tipus C.

•

Prioritzar l’equilibri entre branques del coneixement.

•

Tenir en compte els màsters que tenen becaris de la
Fundació Carolina i la prelació dels candidats realitzada per
les comissions dels diferents màsters.

•

Valorar l’expedient acadèmic, el coneixement d’idiomes i
informàtic, i la mobilitat dels candidats en llista d’espera de
les dues modalitats de convocatòria.

•

Que tots els màsters tinguin tres ajuts del tipus que sigui.

D’altra banda, per al curs 2009-10 l’Escola de Postgrau i Doctorat
també ha gestionat els ajuts de matrícula de màster per a titulats
universitaris en situació d’atur que tinguin reconegut el dret a
percebre la corresponent prestació econòmica i que estiguin
matriculats a un màster universitari. S’ha tramitat un total de 48
sol·licituds corresponents a 15 màsters:
Màster
Sol·licituds
Antropologia Urbana
1
Arqueologia Clàssica
1
Condicionants
Genètics,
Nutricionals
i
1
Ambientals
del
Creixement
i
del
Desenvolupament
Direcció Estratègica de l’Empresa
2
Direcció i Planificació del Turisme
1
Dret Ambiental
1
Dret de l’Empresa i la Contractació
1
Enginyeria Electrònica
1
Seguretat i Sistemes Intel·ligents
1
Enginyeria Química i de Processos
2
Ensenyament de Llengües Estrangeres
3
Estudis Culturals Mediterranis
1
Formació
del
Professorat
d’Educació
29
Secundària
Obligatòria,
Batxillerat,
Formació Professional i Llengua Estrangera
Tecnologies de Climatització i Eficiència
1
Energètica en Edificis
Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió
2
del Coneixement
TOTAL
48
Font: Escola de Postgrau i Doctorat
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Els ajuts
per a la mobilitat de
professors
i estudiants
de màster i doctorat

La mobilitat d’estudiants i professors visitants, tant en màster
com en doctorat, és un indicador de visibilitat important per a la
Universitat, i suposa un ampli ventall de possibilitats acadèmiques
per a ambdós col·lectius. Des de l’Escola de Postgrau i Doctorat
es gestionen les sol·licituds d’ajuts de mobilitat convocades pel
Ministeri d’Educació en les modalitats següents:
•

Mobilitat d’estudiants en màsters universitaris.

•

Mobilitat d’estudiants en doctorat, per obtenir la menció
europea al títol de doctor.

•

Mobilitat de professors visitants en màster.

•

Mobilitat de professors per formar part en tribunals de tesi
amb menció europea.

Per al curs 2009-10, s’han tramitat 65 sol·licituds de mobilitat
d’estudiants i 204 sol·licituds de mobilitat de professors visitants.
El programa La URV té entre les seves prioritats la internacionalització dels
d’internacionalització estudis de Postgrau, per la qual cosa va activar els ajuts per a la
dels POP promoció de la internacionalització dels programes de postgrau
(POP) amb la finalitat de reconèixer l’esforç del professorat per
impulsar la internacionalització de la URV mitjançant la captació
d’estudiants. A través d’aquest programa, s’ofereix una línia
d’ajuts per signar convenis de caràcter internacional amb altres
universitats, establir programes de postgrau de doble titulació i
establir convenis per a beques cofinançades adreçades als
alumnes de postgrau. Seguint la política d’internacionalització de
la URV, es prioritzen els projectes de col·laboració amb
universitats d’Amèrica Llatina i de la zona euromediterrània.
En la segona edició s’han resolt favorablement 19 sol·licituds
d’ajut per un import de 40.925,33 €. Les col·laboracions i
convenis que s’han iniciat gràcies a aquest programa es troben
encara en procés de tramitació i hi participen els màsters
universitaris i POP següents:
•

Antropologia Mèdica i Salut Internacional.

•

Antropologia Urbana.

•

Direcció Estratègica de l’Empresa.

•

Economia i Empresa.

•

Enginyeria Energètica, Climatització i Refrigeració (POP).

•

Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa.

•

Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement.

•

Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en
Edificis.

Les propostes de col·laboració cobreixen des de dobles titulacions,
títols conjunts i altres orientades a compartir itineraris fins al
foment de la mobilitat i la potenciació de beques cofinançades per
a l’alumnat. Les universitats que participen en els convenis són
dels països següents: Argentina, Canadà, Colòmbia, Costa Rica,
Líban, Malta, Mèxic, Nicaragua, Portugal, El Salvador i Turquia.
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La implantació del Més enllà dels objectius formatius propis de la seva
currículum nuclear especialització, els màsters universitaris de la URV també
de postgrau persegueixen assolir un conjunt de competències i habilitats
transversals que s’identifiquen a través del currículum nuclear de
la Universitat. En aquest sentit, el Consell de Govern (febrer de
2008) va aprovar les directrius de l’activitat formativa transversal
adreçada a l’alumnat de postgrau anomenada Orientació
Professional i Ciutadania. Per al curs 2008-09, l’assignatura es va
adreçar als estudiants de postgrau en general, i específicament
als estudiants beneficiaris d’un ajut de la URV per estudiar un
màster.
A partir del curs 2009-2010, seguint l’acord pres pel Consell de
Govern, tots els estudiants matriculats en màsters universitaris
de la URV han de cursar l’assignatura Orientació Professional i
Ciutadania. Per poder fer front al creixent volum de destinataris,
s’ha ofert vuit edicions per cursar l’assignatura de novembre a
juny i s’ha incentivat la docència en anglès amb la impartició del
mòdul d’Orientació Professional en llengua anglesa en tres de les
edicions, i s’ha ofert tot el material didàctic addicionalment també
en aquesta llengua en els dos mòduls. El nombre d’estudiants
matriculats al currículum nuclear de postgrau el curs 2009-10 ha
estat de 642.
Donar la màxima difusió a l’oferta de programes oficials de postgrau
Comunicació
i difusió
de l’oferta
de postgrau

Arran de l’aprovació de les accions de millora dels màsters pel
Consell de Govern (febrer de 2009), s’ha tingut una cura especial
a mantenir la imatge corporativa en el disseny i difusió dels
programes formatius en el marc d’una estratègia conjunta de
màrqueting.
Per tal d’aconseguir la màxima divulgació de l’oferta de postgrau
de la URV en certàmens i fires d’abast estatal i, sobretot,
internacional, s’ha reeditat el tríptic trilingüe que integra els
màsters universitaris i doctorats i també els títols propis de
postgrau que ofereix la Fundació URV programats per al curs
2009-10. Amb el mateix criteri d’alineament de l’oferta oficial i els
títols propis de postgrau, per al curs 2010-11 es tornarà a editar
la guia —més extensa i detallada— de l’oferta de postgrau, així
com els fulletons individuals per a cada màster.

Mantenir una oferta de doctorat de qualitat
Estudis
de doctorat
de qualitat
reconeguda

En el marc dels programes oficials de postgrau, s’ofereixen
estudis de doctorat que segueixen les directrius del RD
1393/2007
i
s’adapten
als
requeriments
del
procés
d’harmonització europea dels estudis de tercer cicle. La posada en
marxa dels nous programes de doctorat comporta la progressiva
extinció dels programes de doctorat regulats pel RD 778/1998.
El curs 2009-10 la URV ofereix 29 programes de doctorat regulats
segons el RD 1393/2007, els quals han estat verificats
positivament pel Ministeri d’Educació. Durant aquest curs s’ha
mantingut el compromís de qualitat fomentant i donant suport a
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les accions dels programes de doctorat adreçades a mantenir i
consolidar els indicadors de qualitat. Així, el 45% dels programes
de doctorat que s’imparteixen a la URV tenen reconeguda la
menció de qualitat del Ministeri d’Educació. D’aquests programes
de doctorat, deu són coordinats per la URV i tres són coordinats
per altres universitats, en els quals participa la URV.
Programes de doctorat amb menció de qualitat (2009-10)
Coordinats per la URV
Ciència i Tecnologia Química
Economia i Empresa
Enginyeria Electrònica, Automàtica i Comunicacions
Enginyeria Química, Ambiental i de Processos
Enologia i Biotecnologia
Nanociència i Nanotecnologia
Nutrició i Metabolisme
Salut Mental: Genètica i Ambient
Societats Històriques, Territori i Patrimoni
Translation and Intercultural Studies
Coordinats per altres universitats
Ciència Cognitiva i Llenguatge
Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids
Psicologia de l’Educació

A més, s’ha posat en marxa el sistema virtual d’enquestes per a
estudiants de màster, que permet als coordinadors d’aquests
ensenyaments conèixer l’opinió dels seus estudiants sobre cada
una de les assignatures de l’ensenyament, així com la referent a
l’organització general del màster, informació en tots dos casos
molt valuosa per a l’autoavaluació i les possibilitats de millora
acadèmica i de gestió.
Aquesta acció s’emmarca en el desenvolupament del Model
d’assegurament de la qualitat de doctorat de la URV, elaborat i
aprovat durant el curs passat.

3.

Formació permanent

Garantir el rigor i la qualitat acadèmica de la formació permanent
Modificació
de la normativa
de formació
permanent

La URV, en la línia d’excel·lir en els processos d’aprenentatge de
nivell superior i proporcionar a les persones el màxim grau de
capacitació al llarg de la vida, durant el curs 2007-08 va establir
la Normativa sobre estudis propis de formació de postgrau i
cursos d’extensió universitària quant a l’adaptació dels criteris
d’estructura docent dels màsters propis als criteris que regeixen
la programació d’estudis oficials de postgrau. El desplegament de
la normativa ha comportat una adaptació progressiva de l’oferta
de títols propis als estàndards de l’EEES i l’alineament amb els
criteris i directrius que s’apliquen als títols oficials, especialment
arran de l’aprovació del RD 1393/2007, pel qual s’estableix
l’ordenament dels ensenyaments universitaris oficials.
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Per tal de consolidar aquest procés d’alineament de la
programació de títols propis i l’estratègia de la URV quant a la
programació de postgrau, el Consell de Govern (desembre de
2009) ha aprovat la modificació de la normativa de formació
permanent, que serà d’aplicació a partir del curs 2010-11.
La revisió de la normativa ha tingut com a resultat la reordenació
de l’articulat i una major concreció en el redactat dels diferents
punts que es tracten. De les modificacions que s’han incorporat,
destaquen les següents:

La programació
del Centre
de Formació
Permanent
de la FURV

•

L’estructuració de l’oferta en dues tipologies: títols propis
de postgrau (màster i especialista universitari) i cursos
d’extensió universitària d’oferta i a mida i l’establiment de
la durada dels màsters entre 60 i 120 ECTS.

•

Redefinició dels mecanismes d’accés i admissió als
ensenyaments propis de postgrau i l’establiment d’un
òrgan d’admissió per a cada programa formatiu. Els
requisits formals d’admissió als màsters seran els mateixos
que els establerts per als màsters universitaris i
s’introdueix el reconeixement de crèdits cursats en altres
programes de postgrau.

•

Pel que fa als òrgans de gestió i aprovació dels títols propis
de postgrau, se suprimeix la Comissió de Formació
Permanent i el vicerectorat responsable de la formació
permanent assumeix la responsabilitat de la qualitat de
l’oferta formativa i s’encarregarà d’informar la COAC de les
propostes de títols propis de postgrau, així com d’aprovar
la memòria anual d’activitats. La normativa determina que
el Consell de Govern de la URV aprovarà els títols propis a
proposta de la COAC.

•

Ampliació de les unitats que poden proposar màsters, títols
d’especialista universitari i cursos d’extensió universitària,
que incorporen els centres de recerca i els instituts de
recerca adscrits.

•

Definició dels mecanismes d’assegurament de la qualitat
dels estudis de màster i d’especialista universitari, així com
la iniciativa per obtenir acreditacions externes.

L’oferta de formació permanent de l’any 2009 destaca per la
disminució del nombre d’activitats formatives iniciades (151) amb
relació a les de l’any anterior (170). Aquesta davallada continua
la tendència iniciada l’any anterior, en què es van desactivar 27
cursos, pel fet que màsters propis van entrar a formar part de
l’oferta de màsters universitaris de la URV.
Enguany, però, la menor programació de cursos se centra en la
regulació dels cursos d’extensió universitària, pels quals es vol
assegurar la viabilitat econòmica de l’activitat. Paral·lelament,
s’ha adoptat l’opció de no programar cursos de curta durada i
prioritzar les propostes en funció de l’orientació a l’àmbit
empresarial.
Per àmbits científics, es palesa un augment del nombre de cursos
en l’àmbit de les humanitats (de 9 a 23) i una reducció en les
ciències socials i jurídiques (de 101 a 72) i en enginyeria i
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arquitectura (de 24 a 17). Aquestes variacions s’expliquen pels
nous criteris de programació de l’oferta de cursos d’extensió
universitària i de formació a mida, ja que amb relació a l’any
anterior es manté l’oferta global de cursos d’especialista
universitari i s’incrementa la de màsters propis (de 9 a 11). De
fet, tot i la reducció dels cursos d’extensió universitària (de 139 a
118), la programació de cursos de durada superior fa que se’n
dupliqui el nombre d’hores (de 6.950 a 13.903).
La disminució de l’oferta global pels motius abans esmentats
també es reflecteix en la matrícula (3.940), que s’ha reduït el
8,5% respecte a la del curs anterior (4.307). En xifres relatives,
tot i que en els cursos d’especialista universitari augmenten el
16,4% les persones matriculades (de 659 a 767), els d’extensió
universitària han perdut gairebé el 14,5% de la matrícula (de
3.138 a 2.682), tot i que augmenten els participants en activitats
de formació interna a l’empresa (de 1.016 a 1.356). Pel que fa als
estudis de màster, la disminució de la matrícula total és només
del 3,7%, encara que augmenta el nombre de nous estudiants
(de 159 a 190). Per disposar de més informació sobre aquest
tipus d’activitat formativa, podeu consultar les dades de formació
permanent de l’annex.

4.

Comunitat universitària

Contribuir a assolir els objectius acadèmics dels estudiants
Creació de La principal missió de la Universitat és posar el coneixement al
l’observatori servei de la societat i es desplega, entre d’altres, a través de la
de l’ocupació formació de titulats per a la societat del coneixement. En aquest
sentit, el seguiment del procés d’inserció laboral dels titulats és
indispensable per valorar els resultats de l’acció formativa de les
institucions d’educació superior.
D’una banda, les universitats catalanes han impulsat activitats
diverses per tal d’incidir sobre el procés d’inserció al mercat
laboral dels seus titulats, com ara la promoció d’activitats
formatives en cerca de feina, l’orientació professional
individualitzada, la creació de borses de treball, la gestió de
pràctiques externes d’empreses i institucions, els serveis
d’orientació professional i la participació en fires i trobades de
foment de l’ocupació. I, de l’altra, AQU Catalunya ha assenyalat la
importància estratègica que les universitats desenvolupin accions
per facilitar la inserció laboral de col·lectius específics, fomentar la
creació d’empreses a través del suport a idees emprenedores i
crear observatoris del mercat de treball que permetin fer el
seguiment de la inserció laboral dels titulats, així com detectar les
necessitats de les empreses.
És en aquest sentit que la Universitat ha decidit impulsar la
creació de l’observatori d’ocupació de la URV (Consell de Govern
de juliol de 2009). Aquesta nova estructura es configura com un
observatori permanent per a l’estudi de les trajectòries i situació
laboral dels titulats que permetrà disposar d’una informació
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actualitzada, fiable i útil per a la presa de decisions estratègiques
de la URV, però també per informar les decisions dels estudiants
abans, durant i després del seu pas per la Universitat. Entre les
funcions que haurà de desenvolupar l’observatori, destaquen les
següents:

Reconeixement
d’activitats
universitàries
en els graus

•

Recollir i analitzar informació rellevant en matèria
d’inserció laboral per tal de fer el seguiment de la situació
dels graduats i postgraduats de la URV.

•

Proposar i elaborar informes periòdics i estudis tècnics
sobre la situació de la URV.

•

Proposar recomanacions, propostes d’acció i impulsar-ne la
posada en marxa i el seguiment.

•

Participar en projectes i establir contactes amb altres
observatoris catalans, estatals o internacionals.

•

Contribuir
a
assegurar
la
qualitat
docent
dels
ensenyaments per tal d’establir la gestió de l’orientació
professional dels estudiants que duen a terme els òrgans
responsables dels ensenyaments.

La incorporació en els plans d’estudi conduents a títols oficials de
1r, 1r i 2n i 2n cicle de les matèries de lliure elecció ha incidit en
la millora de la formació integral de l’alumnat en àrees no
necessàriament relacionades amb els seus estudis. La tipologia de
matèries susceptibles d’aquest reconeixement ha tingut en
compte principalment assignatures curriculars i extracurriculars i
altres
activitats
extracurriculars
també
susceptibles
de
reconeixement, com ara cursos d’estiu, idiomes, activitats
d’extensió universitària, activitats esportives i de voluntariat.
El nou ordenament dels ensenyaments universitaris oficials que es
desprèn del RD 1393/2007 indica per als estudis de grau que els
estudiants podran obtenir reconeixement de crèdits per la
participació en activitats universitàries culturals, esportives, de
representació estudiantil, solidàries i de cooperació, fins a un
màxim de sis crèdits del total del pla d’estudis que estiguin
cursant.
Per tal complir aquesta directriu, la URV ha aprovat la normativa
per al reconeixement en crèdits d’activitats universitàries en els
estudis de grau (Consell de Govern de desembre de 2009) que
entrarà en vigor el curs 2010-11. D’acord amb la normativa, es
podran reconèixer fins a un màxim de sis crèdits per la
participació en activitats universitàries culturals, esportives,
solidàries i de cooperació i de representació estudiantil. Per
reconèixer aquestes activitats, s’estableix que un ECTS s’obté,
amb caràcter general, amb 25 o 30 hores de dedicació a l’activitat
i una qualificació d’apte/a. En aquest sentit, la Universitat ha
determinat una oferta estable d’activitats reconegudes per a
cadascuna de les quals ha establert el nombre de crèdits màxim
que es poden reconèixer anualment. La normativa també
contempla el reconeixement d’activitats addicionals per part dels
centres de la URV, sempre que s’adeqüin al seu programa
formatiu; la possibilitat que el Consell d’Estudiants pugui
presentar projectes d’activitats susceptibles de reconeixement, i
la incorporació de les activitats organitzades per organismes
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vinculats a la URV o per altres institucions, quan hi hagi un
conveni previ amb la Universitat en el qual se’ls atorgui
expressament la qualitat d’activitat amb reconeixement en
crèdits.
Normativa d’accés
a la Universitat
per a persones
més grans
de 40 i 45 anys

El RD 1892/2008, de 14 de novembre, determina les condicions
d’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els
procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.
Entre altres aspectes, regula un nou sistema d’accés a la
universitat per a aquelles persones més grans de 40 anys que
acreditin experiència professional i preveu l’accés de persones
més grans de 45 anys que no disposin de titulació ni experiència
laboral o professional.
L’aplicació del Decret preveu un seguit de qüestions que han de
regular les universitats mateix, tot i que per a les universitats
catalanes alguns dels aspectes s’han acordat al si del Consell
Interuniversitari de Catalunya. És per això que el Consell de
Govern (desembre de 2009) ha aprovat la normativa que regula
l’accés a la URV per a persones més grans de 40 anys amb
acreditació d’experiència laboral o professional i per a persones
més grans de 45 anys:
Persones més grans de 40 anys amb experiència
Tenir 40 anys abans de l’1 d’octubre de l’any que es fa l’accés

Requisits

No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat
Poder acreditar una experiència laboral o professional en relació amb un ensenyament de grau
Valoració de l’experiència laboral i professional

Prova

Entrevista personal

Convocatòria de les proves

Una vegada a l’any per a les persones que vulguin cursar un ensenyament de grau a la URV

Reserva de places

Màxim de l’1% de les places de cada ensenyament de grau amb un mínim d’una plaça
Persones més grans de 45 anys
Tenir 45 anys abans de l’1 d'octubre de l’any que es fa la prova

Requisits

No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat ni poder acreditar experiència
laboral o professional
Tres proves: comentari de text, llengua catalana i llengua castellana

Prova

Entrevista personal

Convocatòria de les proves

Una vegada a l’any mitjançant l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat del
Consell Interuniversitari de Catalunya. Els exàmens podran realitzar-se a qualsevol de les
universitats catalanes, si bé l’entrevista es farà a la URV

Reserva de places

Màxim de l’1% de les places de cada ensenyament de grau amb un mínim d’una plaça

Programa de beques
de col·laboració
per a l’aprenentatge
de la docència
i la recerca

El desplegament de l’espai europeu d’educació superior implica la
renovació dels mètodes docents i potencia la docència basada en
el model d’ensenyament-aprenentatge i la utilització de les noves
tecnologies, amb la finalitat de facilitar la capacitació dels
estudiants per continuar aprenent al llarg de la seva vida. En
aquest marc, la URV ha desenvolupat el currículum nuclear que
inclou l’acreditació en competències instrumentals i competències
generals, amb l’objectiu de complementar la formació acadèmica
específica, per tal de facilitar la inserció al mercat laboral dels
estudiants. Tanmateix, una de les sortides professionals dels
titulats universitaris és la universitat mateix i, per tant, cal
facilitar l’aprenentatge de les noves metodologies docents, així
com iniciar-los en la recerca per tal d’afavorir el seu contacte amb
la investigació que es duu a terme a la universitat. És en aquest
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context que, per tal de regular la col·laboració dels estudiants
amb la Universitat, el Consell de Govern (desembre de 2009) ha
aprovat el programa de beques de col·laboració per a
l’aprenentatge de la docència i la recerca per a estudiants de
grau, de màster oficial i de doctorat.
L’objectiu del programa és capacitar els estudiants per aprendre
els mètodes docents derivats de l’EEES i introduir-los a la recerca
mitjançant dues modalitats de beca: a) aprenentatge de la
docència de grau i la recerca i b) aprenentatge de la docència de
màster i la recerca. Les persones que es poden beneficiar de les
beques són els estudiants de la URV matriculats a temps complet
el darrer any d’una titulació de primer, primer i segon, segon cicle
i grau, un màster o un doctorat, per a la primera modalitat, i a un
segon cicle, un màster o un doctorat per a la segona modalitat.
Els ajuts d’aquest programa tindran una durada quadrimestral
que, en casos degudament motivats, es podrà prorrogar per un
màxim de dos cursos amb la condició que l’estudiant mantingui el
vincle amb els estudis oficials de postgrau de la URV. Finalment,
la responsabilitat d’aprovar el nombre de beques que s’activaran
en els departaments recau en els consells de departament.
Implicar l’alumnat en el procés de configuració de l’EEES
Participació
de l’alumnat
en el procés
de convergència
a l’EEES

A partir de l’aprovació del Pla estratègic de docència, el nou
model docent conforma un sistema d’aprenentatge en què
l’alumne és el centre de l’acció d’un projecte col·lectiu i el
professor és el motor de la innovació i la qualitat de la docència.
Amb les noves titulacions adaptades a l’EEES, els estudiants
formen part essencial en el procés de seguiment de la implantació
dels graus i màsters, ja que són la font principal d’informació
sobre el desenvolupament docent i formen part dels òrgans de
representació i de presa de decisions.
En aquest context, la URV s’ha acollit a les accions impulsades per
AQU Catalunya i que tenen com a objectiu implicar els estudiants
en processos d’avaluació i en la formació universitària. En
concret, s’ha dissenyat un curs per promoure la participació dels
estudiants en l’assegurament de la qualitat, una experiència que
ja s’ha posat en pràctica en universitats catalanes els darrers
anys. L’objectiu general d’aquests cursos és reforçar els
estudiants com a agents del sistema, de manera que coneguin la
situació, i els mecanismes per poder-hi incidir i millorar-la, i
alhora implicar-los en els processos interns i externs
d’assegurament de la qualitat.
D’acord amb aquest objectiu, la URV ha preparat una oferta
formativa innovadora en aquest àmbit i adaptada a les
necessitats del nou marc de referència en matèria d’educació
superior. Així, es proposarà als alumnes un curs semipresencial
basat en metodologies actives d’aprenentatge que pretén
desenvolupar una sèrie de competències transversals:
•

Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat
compartida.
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•

Comunicar informació, idees, problemes i solucions de
manera clara i efectiva en públic o en un àmbit tècnic
concret.

•

Millorar la capacitat d’organització i planificació.

I, també, un conjunt de competències específiques:
•

Conèixer els mecanismes a l’abast dels estudiants per
incidir en la millora del sistema universitari.

•

Analitzar l’abast de les directrius i estàndards europeus
d’assegurament de la qualitat, així com la implantació en la
pràctica de les activitats d’AQU Catalunya.

•

Conèixer el sistema d’assegurament de la qualitat de la
URV i d’un centre.

•

Conèixer el procés d’adaptació de les titulacions al nou
marc legal vinculat a l’EEES.

•

Analitzar evidències, associades a criteris i indicadors, des
de la perspectiva d’una metodologia d’avaluació.

•

Sensibilitzar els estudiants de la necessitat de participació
en processos de qualitat.

•

Desenvolupar activitats que permetin conèixer i participar
en fòrums internacionals de representació d’estudiants,
tant a escala estatal com internacional.

Impulsar les associacions d’estudiants de la URV
Les activitats
de fidelització
de la comunitat
universitària:
senderisme,…

Amb l’objectiu de consolidar els lligams entre la comunitat
universitària, reforçar el sentiment de pertinença a la Universitat i
donar a conèixer el territori, la URV continua desplegant amb èxit
el programa d’activitats de senderisme, com ho demostra
l’elevada participació en les activitats plantejades. El programa
manté el criteri d’organitzar entre una i dues sortides mensuals i
les tretze sortides que s’han dut a terme entre el 10 de maig de
2009 i el 14 de febrer de 2010 han inclòs 327 participants.
Activitats de senderisme realitzades
Any

Mes

Activitat
Participants
El Tossal Gros
17
Maig
Enoturisme al Priorat
46
Montferri, visita a una empresa cervesera
21
Juny
Una nit sota els estels
24
Setembre El barranc de la Bruixa
28
2009
Montsagre
25
Octubre
Els Camins de la Pau (serra de Cavalls)
25
L’apassionant món dels bolets
26
Novembre
Oleoturisme a la Terra Alta
17
Desembre Siurana - La Febró
25
Gener
Travessa pel Montsant
23
2010
Camí dels Cartoixans
25
Febrer
25
Mar i muntanya: travessa per la Vall de Llors
TOTAL PARTICIPANTS
327

Font: SEGEU. Té en compte les sortides realitzades entre el 10 de maig de 2009 i
el 14 de febrer de 2010.
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l’Aula de Música,… En l’àmbit de l’activitat musical, cal destacar que s’ha fet una
nova edició del curs Òpera Oberta, amb la col·laboració del Teatre
del Liceu de Barcelona i el Teatre Reial de Madrid. El curs, que
s’adreça tant a la comunitat universitària com al públic en
general, és d’iniciació i pretén apropar els assistents al món de
l’òpera a partir de la retransmissió en directe de sis òperes. En
aquesta edició, hi han participat 106 persones.
Pel que fa a l’Orquestra de la URV, durant el mes de maig van
tenir lloc els concerts de celebració del 10è aniversari a Cambrils,
Tarragona i Vila-seca. Continuant amb l’activitat musical, en el
tradicional concert de Nadal que cada any ofereix la Coral de la
URV a Tarragona, per primera vegada les tres formacions
musicals de la URV ―Coral, Orfeó i Orquestra de la URV― van
interpretar una obra de manera conjunta. També cal destacar el
projecte de cooperació en què va participar la Coral l’estiu passat
a Nicaragua de la mà del Centre de Cooperació al
Desenvolupament URV Solidària. Amb aquest projecte es pretenia
utilitzar l’activitat del cant coral com a factor de dinamització
sociocultural per fomentar la sensibilitat cultural de la
població, formar tècnicament els músics i enfortir i cohesionar
grups de persones.
Concert de Nadal

La Coral a Nicaragua

l’Aula de Debat,… L’Aula de Debat és un espai de discussió i activitat intel·lectual on
es debaten qüestions d’interès per a la societat, i alhora pretén
potenciar la relació entre la Universitat i els agents socials de
l’entorn. El curs 2009-10 se’n duu a terme una nova edició, que
manté el format de cursos anteriors consistent en la projecció
prèvia d’una pel·lícula per emmarcar i orientar el debat que se sol
dur a terme dos dies després. En el primer quadrimestre, s’han
organitzat 3 debats i hi han participat 66 persones. Els debats
s’han centrat en la importància de l’art en tres eixos: la literatura
com a necessitat vital; la música, un aliment per a l’esperit, i la
pintura, expressió i comunicació.
el Campus d’Estiu,… Durant el mes de juliol de 2009 es va organitzar la segona edició
del Campus d’Estiu, una iniciativa adreçada a nens i nenes de 3 a
12 anys als quals s’ofereixen activitats educatives, de lleure i
esportives adaptades als diferents grups d’edat i dinamitzades per
un grup de monitors. Aquesta activitat es va fer a les
instal·lacions de la URV al campus Sescelades i al CEIP de
Pràctiques, que col·labora en el projecte. En l’edició de 2009, que
tenia com a eix d’interès l’astronomia, hi van participar 174 nens i
nenes, la majoria entre 3 i 5 anys (88). El 60% dels inscrits són
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fills de membres de la comunitat universitària i el 40% són
alumnes del CEIP de Pràctiques.
l’activitat esportiva,… Enguany s’ha impulsat una nova iniciativa que, amb la pretensió
de fomentar la pràctica esportiva dels membres de la comunitat
universitària i també dels futurs estudiants de la URV, ha tingut
com a resultat el 1r torneig de bàsquet 3x3 de la URV. Aquesta
activitat, de caràcter lúdic, s’orientava als estudiants universitaris
i també als estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau
superior de la demarcació de Tarragona. L’èxit de la iniciativa es
va plasmar en els dinou equips inscrits, catorze dels quals eren de
la URV i els cinc restants, d’IES de la demarcació.
i les arts escèniques En els 15 anys d’existència, prop de mil persones han passat per
l’Aula de Teatre, que en aquest temps ha muntat una trentena
d’espectacles, ha fet una important tasca de recerca, ha impulsat
la formació i la creació teatral i alhora ha contribuït a dinamitzar
la vida cultural, dins i fora de la Universitat.
Enguany se celebra el quinzè aniversari de la posada en marxa de
l’Aula de Teatre i per aquest motiu s’ha programat un ampli
ventall d’activitats de formació i de divulgació en el camp de les
arts escèniques orientat a públics de totes les edats. Entre les
activitats programades, destaca la creació del laboratori de teatre
contemporani i l’organització de diversos tallers monogràfics i
cicles de conferències sobre diferents modalitats teatrals. També
es preveu realitzar una mostra d’espectacles com a resultat dels
diferents cursos que es duen a terme a l’aula i la publicació d’un
llibre que recull l’activitat dels 15 anys de funcionament.

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Abril 2010

64

III. R+D+I

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Abril 2010

65

R+D+I

Situació de context

El context europeu
Impuls L’àrea europea de recerca (ERA) és el fonament principal perquè
a l’àrea europea Europa avanci cap a una societat i economia basades en el
de recerca (ERA) coneixement, alhora que esdevé el marc de referència clau per
desenvolupar les polítiques que tenen per objectiu la recerca. Des
del llançament de la idea inicial, l’any 2000, per part de la
Comissió Europea, la UE ha emprès diverses accions orientades a
consolidar aquest espai. Així, l’any 2008 es va impulsar el procés
de Ljubljana, que reforça el pla d’acció establert en el Llibre verd1
i concreta la nova visió de futur de l’ERA a l’horitzó 2020. El nou
escenari, en el qual l’ERA ha de contribuir a crear una Europa
competitiva globalment, innovadora i basada en el coneixement
reclama la necessitat d’un nou model de governança com a
mecanisme per a una gestió efectiva d’aquest espai.
Arran d’aquest procés, el Govern espanyol, que ha assumit la
presidència del Consell de la UE durant el primer semestre de
2010, ha adquirit, en l’àmbit de la recerca i la innovació, el
compromís de reforçar la construcció de l’àrea europea de
recerca. Aquest compromís s’incardina amb el repte de definició
d’una nova estratègia per al conjunt de la UE a l’horitzó 2020, la
qual incorporarà la visió cap a un nou model de creixement
econòmic i social.
En aquest context, s’executen els acords resultants del procés de
Ljubljana per tal de fer més visible l’ERA, potenciant un nou
model de governança que harmonitzi els interessos estatals,
regionals i europeus i, alhora, incorpori la visió de futur com un
element fonamental. Les prioritats de la presidència espanyola en
matèria d’investigació se centren en tres eixos d’actuació que
responen a la voluntat del Govern d’avançar en tres dimensions
de l’ERA:
I. Integració (dimensió estratègica), en el sentit de situar les
polítiques d’R+D+I al centre del projecte europeu per tal
d’afavorir que l’ERA funcioni com un espai únic i s’integri
amb la nova estratègia UE-2020. Es tracta d’adaptar la
governança de l’ERA a la nova política comunitària impulsant
la coordinació de les polítiques que tenen per objectiu
desenvolupar i consolidar aquest espai. Però també
d’implantar mecanismes per tal que les polítiques regionals i
nacionals incorporin l’ERA en el seu disseny. D’altra banda,
es preveu la posada en marxa del Pla europeu per a la
innovació, del qual ja s’ha iniciat l’elaboració, que potenciarà
un enfocament comú de les polítiques de recerca i
d’innovació.

1

El Libro verde. El espacio europeo de investigación: nuevas perspectivas (2007) inicia el debat públic
sobre com es pot fer de l’ERA un espai més obert, competitiu i atractiu, i proposa una sèrie d’objectius
prioritaris: mobilitat dels investigadors d’alt nivell, infraestructures de recerca de referència mundial
integrades i connectades en xarxa, institucions de recerca excel·lents i multidisciplinàries, posada en
comú efectiva dels coneixements, coordinació entre els programes i les prioritats d’investigació i,
finalment, obertura de l’ERA al món.
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II. Implicació (dimensió sostenible), per tal de promoure que els
programes
d’R+D+I
comunitaris,
estatals
i
intergovernamentals responguin als principals reptes socials i
econòmics que afronta la societat (noves fonts d’energia,
canvi climàtic, envelliment de la població, etc.), i s’elevi al
primer pla de l’estratègia UE-2020 la ciència i la innovació
com a motors de canvi i font de respostes i solucions per a la
societat.
III. Inclusió (dimensió social), amb l’objectiu que la ciència i la
innovació tinguin un paper clau en la promoció de la cohesió
social i en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Es
tracta, en definitiva, de promoure la dimensió social de la
ciència i la innovació com un pilar més de l’ERA, que
afavoreixi la difusió universal del coneixement científic i
incorpori l’impacte social i l’enfocament de cooperació al
desenvolupament en els seus procediments de disseny,
planificació i avaluació.
El Consell Els instruments que donen suport a la creació de l’ERA són
Europeu diversos: des de les prioritats marcades per les polítiques de
de Recerca cohesió a l’hora de desenvolupar les capacitats d’investigació i
innovació fins a la coordinació de les polítiques nacionals amb
relació als objectius d’inversió en R+D o les plataformes
tecnològiques europees. Entre aquestes mesures, convé destacar
el VII Programa marc de la UE (VII PM), que té per objectiu
millorar la competitivitat mitjançant el foment i el suport a les
activitats d’R+D+I. Amb un pressupost de 50.521 M€ per al
període 2007-2013, és el principal instrument per finançar
projectes d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació.
Amb la posada en marxa del VII PM, es crea el Consell Europeu
de Recerca (ERC), inicialment concebut com una direcció de la
Comissió Europea però que s’ha transformat en una agència
executiva autònoma (juliol de 2009). Aquest organisme
s’encarrega d’executar el programa Idees, que disposa d’un
pressupost de 7.510 M€ (el 15% del VII PM) per a tot el període
de vigència del programa, i pretén enfortir l’excel·lència, el
dinamisme i la creativitat de la recerca europea.
Durant el 2009, s’ha resolt la segona edició de les convocatòries
promogudes per aquest organisme, Starting Grants i Advanced
Grants, que s’han dissenyat a partir de criteris financers atractius,
però també amb l’exigència de la qualitat i l’excel·lència per tal de
captar i retenir els millors investigadors:
•

La iniciativa Starting Grants, de suport als joves
investigadors que volen establir o consolidar un equip de
recerca independent, ha premiat 238 investigadors que
rebran una dotació pressupostària màxima de 2 M€ per
desenvolupar un projecte durant un període de 5 anys. La
mitjana d’edat dels premiats és de 36 anys, el 23% dels
quals són dones, que provenen de 33 nacionalitats
diferents i treballen en institucions de 19 països. Dels
guardonats, 18 treballen en institucions de recerca de
l’Estat espanyol, 10 dels quals ho fan a Catalunya, la
meitat en universitats catalanes i la resta en centres i
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instituts de
Palomares―.
•

recerca

―un

a

l’ICIQ,

el

Dr.

Emilio

La iniciativa Advanced Grants, que preveu un finançament
màxim de fins a 3,5 M€ per als 5 anys de durada dels
projectes, dóna suport a projectes liderats per
investigadors sèniors consolidats amb almenys deu anys
d’experiència i que treballen a Europa. S’han seleccionat
236 investigadors amb una mitjana d’edat de 53 anys,
paràmetre que reflecteix la sòlida experiència que es
requereix en la convocatòria, el 15% dels quals són dones.
Les persones beneficiàries provenen de 26 nacionalitats
diferents i treballen en institucions de 18 països.
D’aquests, deu treballen a l’Estat espanyol, sis dels quals
ho fan a Catalunya, tots en centres de recerca impulsats
per la Generalitat de Catalunya ―un a l’ICIQ, el Dr. Piet
van Leeuwen, també Doctor Honoris Causa de la URV―.

Resolució de les convocatòries Starting i Advanced Grants i
participació espanyola. Any 2009

Àmbit
Física i enginyeria
Ciències de la vida
Ciències socials i humanitats
Total Starting Grants

Sol·licituds
1.112
927
464
2.503

Resolució
107
80
51
238

Física i enginyeria
Ciències de la vida
Ciències socials i humanitats
Total Advanced Grants

736
512
335
1.583

105
89
42
236

Institucions espanyoles
Resta
de l’Estat
Catalunya
4
4
2
3
4
1
10
8
3
2
1
6

2
2
4

Font: European Research Council

Des de 2007, quan es van iniciar aquests ajuts, s’han reconegut
39 projectes a Catalunya, 25 dels quals s’impulsen des dels
centres de recerca de Catalunya (CERCA), 13 per part de les
universitats i un es vincula al CSIC (delegació de Catalunya). A la
resta de l’Estat espanyol se n’han repartit 27 en total.
L’últim semestre de 2009 s’ha publicat la tercera edició de les
convocatòries Starting Grants i Advanced Grants, amb un
pressupost respectiu de 528 M€ i 590 M€, que l’ERC preveu
resoldre durant el 2010. En la modalitat Starting Grants, el mes
de febrer s’havien presentat 2.873 sol·licituds: 1.205 en física i
enginyeria, 1.029 en ciències de la vida i 639 en ciències socials i
humanitats. En aquesta convocatòria s’ha canviat el criteri dels
anys d’experiència postdoctoral, i d’un interval de tres a vuit anys
es passa de dos a deu amb dues modalitats: investigadors novells
que fa entre dos i sis anys que han defensat la tesi i investigadors
en consolidació que es van doctorar en un interval entre sis i deu
anys.
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Euroingenio:
incentius per a la
participació
de les entitats
espanyoles en el
VII Programa
marc de la UE

Els bons resultats obtinguts en el VII Programa marc durant el
2008 han comportat la transferència per part del CDTI de 18,4 M€
a les comunitats autònomes que més van millorar la participació
relativa amb relació al VI PM, en compliment del pla Euroingenio.
Es tracta principalment de Catalunya, la Rioja, Cantàbria i Galícia,
que rebran aquests fons per finançar noves accions orientades a
promoure la participació en el programa marc i impulsar la
cooperació amb altres països en l’àmbit de l’R+D+I. Pel que fa a
Catalunya, els agents de recerca han rebut 103 M€ l’any 2008 a
través de les principals convocatòries d’ajuts del VII PM, el 32,5%
de l’Estat espanyol i l’1,99% del total europeu.
Si es consideren globalment els dos primers anys de
funcionament del VII PM, Catalunya és la comunitat que més ha
millorat la participació relativa amb relació al programa marc
anterior i ha rebut el 46,7% dels 30 M€ atorgats pel fons
Euroingenio a les comunitats el 2007 i 2008, que es destinaran a
millorar la seva posició en la captació de projectes europeus i
ampliar la participació de les empreses catalanes. La segueixen el
País Basc (25,4%), Cantàbria (8,4%) i la Rioja (7,2%). El pla
Euroingenio, que compta amb un pressupost de 450 M€ per al
període 2007-2013, vol incentivar la participació de les entitats
espanyoles en el VII PM amb l’objectiu d’assolir el 8% del
finançament total rebut per la UE-27 l’any 2010.
Transferències del pla Euroingenio a
autònomes, 2008-2009 (xifres en euros)
Comunitat
autònoma
Catalunya
País Basc
Cantàbria
La Rioja
Galícia
Andalusia
Castella-la Manxa
Castella i Lleó
Astúries
Múrcia
Extremadura
Total

Euroingenio Euroingenio
2007
2008
1.192.418
12.831.943
7.616.799
1.159.097
1.363.495
2.161.317
206.258
1.136.967
1.063.981
221.865
398.154
284.025
189.134
110.089
32.900
31.558
11.603.407 18.396.593

les

comunitats

Total
14.024.361
7.616.799
2.522.592
2.161.317
1.343.225
1.063.981
620.019
284.025
189.134
110.089
64.458
30.000.000

Font: CDTI

El context estatal
El Pla estatal L’any 2008 va entrar en vigor el Pla estatal d’R+D+I per al
d’R+D+I període 2008-2011. El Pla és el principal instrument de
2008-11 programació d’R+D+I a escala estatal, ja que estableix els
objectius i les prioritats de la política d’investigació i innovació a
mitjà termini i dissenya els instruments necessaris per
aconseguir-los.
Amb l’horitzó de 2011, l’assoliment dels objectius previstos ha de
permetre que la despesa interna en R+D arribi al 2,2% del PIB
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seguint, encara que per sota, l’estratègia de la UE per al mateix
període (3% del PIB).
El Pla, que té un pressupost de 48.000 M€ per al seu període de
vigència, s’estructura en quatre àrees i en funció de les quals
preveu un conjunt d’instruments que s’agrupen en sis línies
d’actuació i es desenvolupen mitjançant tretze programes
estatals. D’altra banda, també inclou cinc accions estratègiques
que el Govern considera prioritàries i es corresponen amb sectors
o tecnologies de caire horitzontal que es beneficien dels
instruments disponibles en la resta d’àrees previstes.
Per desplegar-les, el Pla preveu la realització de programes de
treball anuals com a eina de planificació i programació a curt
termini. El programa de treball inclou informació sobre les
convocatòries públiques, el calendari previst per a la presentació
de propostes, la distribució econòmica del pressupost i els
organismes encarregats de la gestió de les actuacions. Per a l’any
2010 preveu destinar un import de 4.330 M€ al conjunt de plans
estatals i accions estratègiques, tal com mostra la taula següent:
Recursos econòmics del Pla estatal d’R+D+I. Any 2010
(xifres en milions d’euros)
Línia d’actuació/Pla estatal
Pressupost
I. RECURSOS HUMANS
533,20
Formació d’RH
184,17
Mobilitat d’RH
42,61
Contractació i incorporació d’RH
306,41
II. PROJECTES D'R+D+I
1.614,03
Projectes de recerca fonamental
499,80
Projectes de recerca aplicada
153,00
Projectes de desenvolupament experimental
702,05
Projectes d’innovació
259,18
III. ENFORTIMENT INSTITUCIONAL
75,00
Enfortiment institucional
75,00
IV. INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES I TECNOLÒGIQUES
700,50
Infraestructures científiques i tecnològiques
700,50
V. ÚS DEL CONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
48,00
Transferència de tecnologia, valorització i promoció
48,00
d’empreses de base tecnològica
VI. ARTICULACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ DEL SISTEMA
957,88
Xarxes
11,40
Cooperació pública i privada
880,00
Internacionalització de l’R+D
66,48
Subtotal línies d'actuació/plans estatals
3.928,60
Acció estratègica
Salut
Energia i canvi climàtic
Telecomunicacions i societat de la informació
Subtotal accions estratègiques
Total Pla estatal d’R+D+I 2010

97,07
60,00
244,70
401,77
4.330,37

Font: Programa de Treball 2010. Pla estatal d'R+D+I 2008-2011

Quant a les accions estratègiques, la de Nanociència i
nanotecnologia, nous materials i nous processos industrials
encara no s’ha convocat en els dos anys de vigència del Pla, i la
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de Biotecnologia, que es va convocar el primer any, no s’ha pogut
tornar a executar per dificultats pressupostàries.
Com a novetat, enguany cal destacar que el Programa estatal
d’enfortiment institucional, amb un pressupost de 75 M€,
desplegarà el subprograma per a la implantació del programa
Campus d’Excel·lència Internacional. Aquest subprograma finança
activitats i infraestructures que potenciïn la investigació científica i
la transferència de tecnologia, i contribueix així a integrar el
sistema universitari estatal a l’espai europeu d’educació superior i
a
la
implantació
del
programa
Campus
d’Excel·lència
Internacional, que es detalla en l’apartat de territori.
La iniciativa En aquesta mateixa línia, l’any 2005 es va activar la iniciativa
Ingenio 2010 Ingenio 2010 com a instrument per impulsar la convergència amb
la UE en matèria d’R+D+I. Aquest programa, que té entre els
principals objectius que la despesa en R+D se situï en el 2% del
PIB l’any 2010, ha significat augmentar els recursos destinats a
R+D+I i posar en marxa diferents actuacions estratègiques:
programa Consolider, programa CENIT, pla Avanz@ i pla
Euroingenio. A continuació es recullen els principals resultats
obtinguts en l’àmbit estatal durant l’any 2009 per a algunes
d’aquestes actuacions:

Consolider
Els projectes Consolider tenen com a objectiu prioritari fomentar
l’excel·lència per mitjà de la cooperació entre investigadors a
l’entorn de projectes de consorcis líder i instal·lacions singulars.
Per això, potencia les iniciatives en què participen grups de
recerca amb excel·lència reconeguda i fomenta les grans línies de
recerca.
En la quarta convocatòria, resolta al desembre de 2009, s’hi van
presentar 52 sol·licituds de projectes, de les quals se n’han
seleccionat 13, que rebran un finançament de 46 M€ durant els
propers cinc anys. La URV hi participa amb dos projectes
coordinats per centres del CSIC: “Dispositius avançats de gap
ample per a l’ús racional de l’energia”, coordinat pel Centre
Nacional de Microelectrònica i finançat amb 3,8 M€, i “Avaluació i
predicció dels efectes del canvi global en la quantitat i la qualitat
de l’aigua en rius ibèrics”, que lidera l’Institut d’Investigacions
Químiques i Ambientals J. P. Vila i que ha rebut un finançament
de 3,7 M€.
Consolider en xifres (ajuts en milions d’euros)
Participació de la URV
Propostes
Projectes
Ajut
Convocatòries
presentades concedits concedit
Projectes
Ajuts
2006
79
17
82,15
1
0,33
2007
71
28
149,91
2
1,57
2008
80
12
47,35
2009
52
13
46,00
2*
Total
282
70
325,41
5
1,90
* Projectes en fase de negociació de l’import que gestionarà la URV.
Font: Ministeri de Ciència i Innovació
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Així, en les quatre convocatòries resoltes des que es va iniciar el
programa l’any 2006, s’han aprovat 70 projectes amb un
finançament compromès de més de 325 M€. En els projectes hi
participen més de 700 grups de recerca i 6.000 investigadors.
CENIT
El programa CENIT fomenta la cooperació pública i privada en
àmbits estratègics per a l’economia, de manera que afavoreix
projectes innovadors en àrees tecnològiques de futur i amb una
forta projecció internacional que es caracteritzen per la dimensió i
l’abast cientificotecnològic. La col·laboració de grans empreses
amb els centres públics dóna un important impuls a l’R+D+I del
sector empresarial i, per tant, a la seva disponibilitat per obtenir
recursos del VII PM.
En la cinquena convocatòria del programa CENIT, resolta al
novembre de 2009, s’han aprovat 18 nous projectes ―dels 49
presentats― que rebran 200 M€ en forma de subvenció. Els
projectes aprovats s’inscriuen preferentment en les àrees
tecnològiques d’energia, medi ambient i canvi climàtic (7) i
biotecnologia, salut i alimentació (7). Les iniciatives aprovades
representaran una inversió total de 405 M€ amb un pressupost
mitjà de 22,5 M€ per projecte. Hi intervenen 251 empreses (51%
són pimes), amb una mitjana de 14 empreses i 19 grups de
recerca per projecte, i els organismes d’investigació, acumulen
338 participacions per un import subcontractat de 109 M€
―universitats (40%), centres d’innovació i tecnologia (38%),
centres públics d’investigació (14%)―.
També cal remarcar que la meitat de projectes gaudeix de la
participació de centres tecnològics catalans, i en el projecte
“Recerca industrial de dietes i aliments amb característiques
específiques per a les persones grans”, que lidera el grup
Natraceutical, hi intervé el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut
(Tecnoparc-Reus).
A manera de balanç de resultats, des que es va iniciar el
programa l’any 2006 s’han finançat 79 projectes amb un
pressupost total de 2.025 M€, que han rebut una subvenció de
952 M€. En els projectes hi han participat gairebé 1.100
empreses, el 60% de les quals són pimes, així com 1.400 grups
de recerca d’universitats, organismes públics d’investigació i
centres tecnològics. Els consorcis per desenvolupar els projectes,
orientats principalment a àrees científiques i tecnològiques de
futur com la salut, l’energia i la nanotecnologia, estan constituïts
per una mitjana de 14 empreses i 17 grups de recerca públics.
CENIT en xifres (ajuts en milions d’euros)
Convocatòries
2006
2007 (I)
2007 (II)
2008
2009
Total

Propostes
presentades
53
42
25
32
49
201

Projectes
concedits
16
15
16
14
18
79

Ajut
concedit
200
200
180
172
200
952

Participació de la URV
Projectes
1
2

Ajuts
1,75
1,51

1

1,00

4

4,26

Font: CDTI
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El Govern
de l’Estat
aprova inversions
en infraestructures
científiques
a Catalunya

Al desembre de 2009 el Govern de l’Estat va aprovar la
subscripció d’un conveni entre el Ministeri de Ciència i Innovació i
el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat pel qual es realitza una transferència de 78,7 M€ al
Govern de Catalunya per al finançament d’inversions en matèria
d’investigació científica i tècnica. Aquest conveni concreta l’acord
que va adoptar la comissió bilateral de cooperació EstatGeneralitat en compliment de la disposició addicional tercera de
l’Estatut d’autonomia, el qual preveu inversions addicionals a les
que es contemplaven en els pressupostos generals de l’Estat per
al 2009 a Catalunya. Aquest import es destinarà a 21 actuacions
que impulsen les universitats, centres i instituts de recerca i
centres tecnològics, fonamentalment vinculades a la construcció
d’edificis i dotació d’equipaments en l’àmbit de l’R+D+I. La URV
es beneficiarà del finançament de 7,9 M€ per a la construcció del
Centre d’R+D+I en Nutrició i Salut que promou en el context del
Tecnoparc de Reus.

El context català
La transformació
del model
de governança
del sistema
de recerca català

Per tal de donar resposta a un dels reptes del Pacte nacional per a
la recerca i la innovació, signat el 21 d’octubre de 2008 (adoptar
una governança del sistema de recerca i innovació intel·ligent,
eficient i eficaç), el Govern ha assumit el compromís de
transformar i millorar el model de governança del sistema català
de recerca i innovació. En aquest sentit, a l’hora d’implementar el
nou esquema de governança la Generalitat ha impulsat la creació
de dues agències, per tal de maximitzar els mecanismes de
coordinació i interacció entre els diferents agents del sistema de
recerca:
•

L’Agència de Recerca de Catalunya, resultant de la fusió de
l’AGAUR, la Fundació FCRI i l’ICREA, que serà una fundació
de caràcter públic i tindrà com a àrees d’actuació principals
fomentar i atreure talent investigador, impulsar la recerca
competitiva, actuar com a element expert de referència i
assolir una recerca d’impacte.

•

L’Agència CERCA, que aglutinarà els 42 centres de recerca
de Catalunya finançats per la Generalitat i orientarà les
seves funcions a millorar el posicionament i la visibilitat de
la recerca duta a terme a Catalunya pels centres de
recerca, millorar el model de gestió i de captació de fons,
incrementar la transferència tecnològica i impulsar la
internacionalització dels centres de recerca, així com la
interlocució comuna amb els diferents agents públics i
privats.

També s’ha constituït el Consell Català de Recerca i Innovació
(setembre de 2009) com a òrgan assessor d’alt nivell del sistema
de recerca i innovació de Catalunya. Aquest organisme, pioner a
l’Estat espanyol, el presideix el Dr. Lluís Arola, catedràtic de la
URV, i el formen catorze experts que són referents a escala
nacional i internacional en els seus àmbits de coneixement. Les
funcions del Consell són les següents:
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•

Assessorar el Govern sobre les estratègies, les polítiques i
la planificació de la recerca i la innovació a mitjà i llarg
termini.

•

Informar dels plans de recerca i innovació abans que els
consideri el Govern.

•

Formular propostes i recomanacions sobre aspectes que
afectin el desenvolupament del sistema català de recerca i
innovació, així com emetre, per encàrrec del Govern,
informes sobre l’evolució del sistema.

•

Orientar en la definició dels requeriments i criteris per al
funcionament integrat del sistema de recerca i innovació.

•

Realitzar l’avaluació sistèmica del sistema de recerca i
innovació.

•

Participar en el seguiment del Pacte nacional per a la
recerca i la innovació.

Finalment, al novembre de 2009 el Govern va acordar la creació
de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI),
que dirigeix el Dr. Jordi Cartanyà, de la URV, i l’Oficina de
Coordinació en Recerca i Innovació (OCRI), que comporta la
supressió del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació
Tecnològica (CIRIT). La CIRI té per objecte elaborar, definir i
coordinar les estratègies i polítiques del Govern en matèria de
recerca i innovació, mentre que l’OCRI té la missió de proveir els
diferents òrgans de govern i els altres agents del sistema dels
instruments necessaris per donar suport i coordinar el disseny i el
desenvolupament de les estratègies i polítiques de recerca i
innovació.
El Pla de Recerca El Govern ha aprovat, amb data 6 d’abril de 2010, el Pla de
i Innovació (PRI) Recerca i Innovació de Catalunya (PRI) pel període 2010-2013,
2010-1013 que incorpora els compromisos de la Generalitat acordats en el
Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. El PRI marca les
polítiques públiques que han de portar cap un nou model
productiu de l’economia catalana basat en l’educació, el
coneixement i la innovació.
Per aconseguir-ho, el PRI identifica disset focus estratègics de
recerca i innovació que han de liderar el canvi de model de
l’economia i als quals el Govern orientarà els seus esforços per tal
d’impulsar-hi l’R+D+I. Els focus es corresponen a reptes,
agrupats en tres categories: a) ambientals, de l’entorn i
territorials; b) per a les persones i la societat, i c) científics,
productius i organitzatius.
El pla també preveu una estratègia territorial per tal que el
coneixement i la innovació esdevingui un element de progrés i
benestar en les diferents realitats socioeconòmiques de
Catalunya, sobre la base de tres tipologies d’àmbits funcionals:
1. Regions del coneixement, on conflueixen, amb la implicació
rellevant de les universitats, els actors del sistema
d’R+D+I, mitjançant una visió compartida i una
governança eficaç.
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2. Ciutats i pols urbans innovadors, on s’integren activitats
creatives, innovació social i activitats productives
innovadores.
3. Entorns d’innovació rurals com a sistemes d’innovació
estratègics per a l’equilibri territorial i el progrés sostenible
de Catalunya.
El PRI preveu una inversió de 5.308 milions d’euros en R+D+I
durant els propers quatre anys, dels quals 2.209 milions d’euros
corresponen a personal dedicat a la recerca en el sistema
universitari i assistencial.
El programa
ICREA Acadèmia:
una iniciativa
per a la retenció
del talent
investigador

Arran de l’èxit obtingut en la primera edició del programa ICREA
Acadèmia, en què es van premiar quaranta investigadors, dos
dels quals a la URV, d’un total de 349 sol·licituds, la Institució
Catalana de Recerca i Estudis Avançats n’ha convocat la segona
edició. Aquesta iniciativa té la finalitat d’incentivar i recompensar
l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador
(PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats
públiques de Catalunya. El programa va destinat exclusivament al
professorat universitari que fa recerca a la universitat i, sobretot,
al que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva
activitat investigadora, de manera que contribueix a retenir talent
investigador dins del sistema universitari de Catalunya.
L’actuació suposa per a cada investigador/a reconegut com ICREA
Acadèmia, amb caràcter anual i durant cinc anys, un premi de
25.000 €; un ajut de 20.000 € per a la universitat a la qual
pertanyi, que s’ha de destinar preferentment a contractar
personal que permeti rebaixar la tasca docent de l’investigador/a,
i un cànon de 5.000 € per a la universitat per la participació en la
gestió del programa. En la segona edició del programa,
corresponent a la convocatòria 2009, que s’ha resolt a l’abril de
2010, s’han premiat trenta investigadors de les universitats
públiques. La Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat
de Barcelona tenen el 63,4% dels premiats. La distribució dels
investigadors que han rebut el premi per centres ha estat la
següent:
Persones premiades
Universitat
UAB
UB
UPF
UPC
URV
UdG
Total

Nre.
11
8
5
3
2
1
30

%
36,7
26,7
16,7
10,0
6,7
3,3
100

Font: ICREA
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Suport
a les activitats
dels grups
de recerca
de la Generalitat
de Catalunya

Amb la finalitat de donar suport als grups de recerca de Catalunya
que tenen com a activitat principal la recerca i la transferència de
coneixement, i potenciar-ne el desenvolupament o consolidació,
el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa ha resolt la
convocatòria d’ajuts 2009, la vigència dels quals abastarà el
període 2009-2013.
Aquesta edició ha permès la continuïtat dels grups reconeguts
que hagin demostrat l’impacte de la seva activitat científica
durant els darrers anys i ha obert la porta al reconeixement de
nous grups, tant consolidats com emergents. Excepcionalment,
s’ha considerat una modalitat alternativa de grup constituïda per
grups de recerca singulars, que està formada pels que no
compleixen els requisits mínims per ser considerats grups de
recerca consolidats però que es constitueixen com a grups de
recerca amb una trajectòria de treball conjunt, coherent i
destacat entre els membres, desenvolupada durant els darrers
anys.
A la convocatòria de 2009, s’hi van presentar 1.518 grups de
recerca, el 71% en la modalitat de grup consolidat. D’aquests, se
n’han reconegut 1.275 (84% de les sol·licituds) ⎯219 de nova
creació⎯, dels quals 779 rebran un ajut econòmic durant quatre
anys per un import de 35,8 M€.
Convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels
grups de recerca de Catalunya, 2009-2013
Modalitat
Emergents
Consolidats
Singulars
Total

Sol·licituds
(nre. grups)
360
1.078
80
1.518

Concessió (nre. grups)
Finançats
99
661
19
779

Reconeguts
121
342
33
496

Total
220
1.003
52
1.275

Font: DIUE

Quant a la participació de la URV, el 87% dels grups que van
presentar una sol·licitud han obtingut el reconeixement de la
Generalitat (53 de 61). Dels 53 grups reconeguts, 36 rebran un
finançament d’1,6 M€ per al conjunt del període, el 4% de
l’import total concedit als grups de recerca de Catalunya.
Participació de la URV en la convocatòria d’ajuts per donar
suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya,
2009-2013
Sol·licituds

Concessió (nre. grups)

Import

Modalitat

(nre. grups)

Finançats

Reconeguts

Total

Emergents
Consolidats
Singulars
Total

15
44
2
61

4
31
1
36

5
11
1
17

9
42
2
53

concedit (€)
162.400
1.394.220
40.560
1.597.180

Font: DIUE
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Resum dels objectius del curs
Recerca


Millorar la qualitat dels recursos humans dedicats a la recerca.



Facilitar l’accés transversal als recursos materials i econòmics.



Potenciar l’activitat en les àrees prioritàries de recerca i afavorir la implicació
en nous reptes de futur.



Implantar una organització eficaç i eficient per a l’activitat investigadora.



Difondre la ciència i els resultats de la recerca.

Transferència i innovació


Desenvolupar els parcs científics i tecnològics.



Mantenir els programes propis transversals de suport a la transferència i la
innovació.



Promoure les empreses de base tecnològica.

5.

Recerca

Millorar la qualitat dels recursos humans dedicats a la recerca
Consolidació
de la política
de suport horitzontal
a l’activitat de recerca:
la figura
de l’investigador actiu

En la línia d’assolir la qualitat científica i els objectius del Pla
estratègic de recerca mitjançant la millora de la capacitat
investigadora del personal acadèmic, durant l’any 2009 s’ha
executat la partida pressupostària destinada a la figura de
l’investigador actiu, que ha estat superior al milió d’euros i ha
tingut un creixement del 3,2% respecte al 2008. La dotació
econòmica per investigador s’ha mantingut en 2.500 €.
Finançament dels departaments a través de la figura
d’investigador actiu. Any 2009
Departament
Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Dret Privat, Processal i Financer
Dret Públic
Economia
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Eng. Informàtica i Matemàtiques
Eng. Mecànica
Eng. Química
Estudis Anglesos i Alemanys
Estudis de Comunicació

NIA/Dep.1
11
29
25
12
18
27
30
27
17
42
10
9

Import (€)
24.583,32
72.500,00
62.500,00
30.000,00
45.000,00
67.500,00
74.583,33
64.583,32
42.500,00
102.291,64
25.000,00
22.500,00

Continua a la pàgina següent
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Departament
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d’Empreses
Història, Història de l’Art
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Unitat Predepartamental d’Arquitectura
Total
1

NIA/Dep.
10
12
12
28
24
3
22
12
20
25
29
2
456

1

Import (€)
25.000,00
28.541,66
30.000,00
70.000,00
58.749,99
6.666,66
55.000,00
28.333,33
49.166,66
59.791,65
72.500,00
5.000,00
1.122.291,56

NIA/Dep.:Nombre d’investigadors actius per departament.

Font: Servei de Gestió de la Recerca

Els departaments destinen aquests recursos a cobrir despeses de
personal com ara la contractació d’investigadors en formació,
investigadors postdoctorals, professorat amb contracte temporal i
dedicació parcial, professorat visitant, etc., que contribueixen a
fer augmentar l’activitat de recerca dels investigadors reconeguts.
Programa I3: La URV participa en el programa I3 a través de la modalitat
modalitat d’intensificació, en dues actuacions vinculades a sengles convenis
intensificació de col·laboració entre els representants de l’administració estatal,
l’administració autonòmica i la Universitat mateix: les distincions
URV i el programa general d’intensificació de la recerca.
Les distincions URV
La consideració de professor/a distingit de la URV es concedeix a
tot el professorat contractat o de cossos docents universitaris
amb dedicació a temps complet com a reconeixement als serveis
prestats a la Universitat. Les dades econòmiques d’aquesta
actuació, que enguany s’ha assumit amb recursos propis de la
URV, es recullen en el quadre següent, on es mostra el
finançament rebut durant l’any 2009 pels professors distingits
vigents amb relació a l’any de reconeixement i la relació de
persones.
Recursos destinats a l’actuació de professorat distingit.
Any 2009
Professor/a
Any de
concessió distingit/da1 Import (€)
2003
1
16.107,34
2004
2
16.636,90
2005
2
46.141,14
2006
6
130.921,37
2007
3
62.248,48
2008
1
7.711,26
Total 2008
15
279.766,49
1
Només es té en compte el professorat distingit que
ha generat despesa durant el 2009 i no s’hi inclouen
les distincions atorgades l’any 2009.

Font: Servei de Recursos Humans
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Professorat distingit de la URV segons any de concessió
Any de concessió

2003

2004
2005

2006

2007
2008

Professor/a dist.
Eudald Carbonell
Carmen Claver
Francesc Giralt
Lluís Masana
Cristóbal Richart
Virginia Cádiz
Joan Prat
Francesc Díaz
Josep Lluís Domingo
Lluís Arola
Francesc Borrull
Francesc Castells
Sergio Castillón
Francesc Xavier Rius
Jesús Sueiras
Rosa Caballol
Josep Maria Comelles
Alberto Coronas
Josep Guarro

Departament
Història i Història de l’Art
Química Física i Inorgànica
Enginyeria Química
Medicina i Cirurgia
Medicina i Cirurgia
Química Analítica i Química Orgànica
Antropologia, Filosofia i Treball Social
Química Física i Inorgànica
Ciències Mèdiques Bàsiques
Bioquímica i Biotecnologia
Química Analítica i Química Orgànica
Enginyeria Química
Química Analítica i Química Orgànica
Química Analítica i Química Orgànica
Enginyeria Química
Química Física i Inorgànica
Antropologia, Filosofia i Treball Social
Enginyeria Mecànica
Ciències Mèdiques Bàsiques

Font: Servei de Recursos Humans

El programa general d’intensificació de la recerca
Aquest programa té l’objectiu d’intensificar la dedicació a
activitats de recerca del personal docent i investigador de la URV
que sigui doctor amb caràcter permanent, dedicació a temps
complet i no hagi complert els 40 anys en la data del termini de
presentació de sol·licituds, durant un període màxim de tres anys
consecutius. Per posar-lo en pràctica, la URV atorga dispenses de
docència a aquest personal de fins a 2/3 del seu encàrrec
acadèmic i sufraga part de les despeses associades a l’activitat
extraordinària de recerca durant el període de vigència de l’ajut.
En la primera convocatòria, resolta al juliol de 2008, es van
atorgar nou ajuts per al període 2008-2010, amb un pressupost
de 540.000 € que aporten la URV (270.000 €), el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa (135.000 €) i el Ministeri de
Ciència i Innovació (135.000 €).
Beneficiaris dels ajuts per al període 2008-2010
Departament
Bioquímica i Biotecnologia
Economia
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Eng. Informàtica i Matemàtiques
Química Física i Inorgànica

Investigador/a
Gerard Pujadas
Josep Maria Arauzo
Benjamí Iñíguez
Lluís Marsal
Alexandre Arenas
Yolanda Cesteros
Montserrat Diéguez
Elena Fernández
Òscar Pàmies

Total

Import
2008-10
36.000
90.000
90.000
36.000
36.000
36.000
90.000
36.000
90.000
540.000

Font: Servei de Gestió de la Recerca
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Incorporació Un dels canvis significatius que s’han produït en els darrers anys
d’investigadors és la progressiva capacitat que ha tingut la URV per incorporar
nous recursos humans amb dedicació a la recerca, tal com
mostren les dades de l’evolució de personal docent i investigador
en formació que es mostren al final d’aquest informe. En aquest
sentit, s’ha continuat impulsant una política orientada a fomentar
la incorporació de personal en formació (becaris de la Generalitat
i del Ministeri) i d’investigadors amb experiència a través de
convocatòries pròpies i alienes (Ramón y Cajal, ICREA, Juan de la
Cierva), algunes de les quals impliquen un cofinançament
significatiu per part de la Universitat.
Així, tal com recull la fitxa de l’annex sobre finançament de la
recerca (origen i destinació), la URV destina a recursos humans el
42,6% dels recursos per al desenvolupament d’activitats de
recerca.
Import destinat a recursos humans amb dedicació a la
recerca. Any 2009
Tipus

Investigadors

Investigadors
en formació

Modalitat
Programa Ramón y Cajal
Programa Juan de la Cierva
Beques Beatriu de Pinós
Júnior Acadèmia
ICREA
Sènior
Acadèmia
Modalitat incorporació
I3
Modalitat intensificació
Becaris Generalitat
Becaris Ministeri
Becaris de cooperació internacional URV
Consolidació
Convocatòria
Tècnics de projectes d’R+D
PTA
Tècnics de suport a EBT
Programa d’avaluació de la recerca
Investigador actiu
PSR-URV

Personal tècnic
i de suport

Altres
Total

Nre.
Import (€)
%
12
462.956,80
8,02
7
197.660,00
3,42
2
134.440,00
2,33
1
44.820,43
0,78
3
131.822,73
2,28
2
100.000,00
1,73
6
259.999,98
4,50
19
279.766,49
4,85
57
785.139,33
13,60
65
782.200,09
13,55
2
4.900,00
0,08
35
1.062.981,12
18,41
7
210.982,94
3,65
1
46.800,00
0,81
2
108.000,00
1,87
2
38.548,58
0,67
456 1.122.291,56
19,44
679 5.773.310,05 100,00

Font: Servei de Gestió de la Recerca

Durant l’any 2009 ha continuat la tasca iniciada en anys anteriors
pels tres investigadors ICREA sènior i per un investigador ICREA
júnior en els departaments d’Enginyeria Química (dos ICREA
sènior i un ICREA júnior), i Química Física i Inorgànica (un ICREA
sènior). A més, durant el 2009 s’ha incorporat un nou
investigador ICREA sènior al Departament d’Enginyeria Química.
A banda, dos investigadors de la Universitat, el Dr. Josep
Domingo,
del
Departament
d’Enginyeria
Informàtica
i
Matemàtiques, i el Dr. Benjamí Iñíguez, del Departament
d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica, van rebre el
reconeixement d’ICREA a través del programa ICREA Acadèmia el
2008. A la convocatòria del 2009, resolta a l’abril del 2010, s’han
premiat dos investigadors de la URV, la Dra. Montserrat Diéguez,
del Departament de Química Física i Inorgànica, i el Dr. Francisco
Medina, del Departament d’Enginyeria Química.
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El programa
de foment
de la recerca
de la URV

El programa de foment de la recerca és una iniciativa de caràcter
intern i transversal que té per objectiu contribuir a la visibilitat de
les activitats de recerca que duu a terme la URV. Aquesta
iniciativa respon a una doble motivació. D’una banda, pretén
reforçar el posicionament de la URV en els indicadors i variables
que intervenen en el finançament condicionat a objectius en
l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació, derivat
del Pla de finançament per a la millora de les universitats
públiques catalanes. De l’altra, pretén potenciar les tesis doctorals
amb producció científica visible internacionalment.
El programa abasta actuacions i programes existents però que cal
reforçar: política de personal becari URV, avaluació dels grups de
recerca basada en criteris objectius, investigador actiu i
professorat distingit, programa de centres propis i incentius a la
col·laboració amb els instituts de recerca adscrits. Per tal
d’impulsar el programa, el Consell de Govern (abril de 2009) en
va aprovar les directrius i els tres eixos d’actuació principals
―increment de beques doctorals, assignació de recursos destinats
a personal tècnic o administratiu i reconeixement de l’activitat
científica amb impacte internacional significatiu―, que s’han
concretat en les onze línies d’actuació següents, aprovades pel
Consell de Govern de juliol de 2009:
Eix A. Increment de beques per elaborar tesis doctorals
A1 Incentivar la captació de beques competitives (AGAUR, FPU,
etc.), mitjançant una recompensa addicional a la incorporació i
manteniment d’aquests becaris.
A2 Incentivar la captació d’ajuts per realitzar estades a països de la
Unió Europea.
A3 Incentivar, mitjançant cofinançament, l’ús de recursos econòmics
dels departaments per a l’activació de beques URV.
A4 Fomentar que, a través de la política de desenvolupament de les
seves plantilles, un mínim del 10% del personal dels
departaments de la Universitat sigui becari URV.
A5 Promoure l’activació de beques URV finançades o cofinançades
per entitats externes.
Eix B. Assignació de recursos destinats a personal tècnic o
administratiu
B1 Apropar el suport a la recerca als diferents campus de la URV,
derivar-hi la gestió econòmica de projectes de recerca que
desenvolupen les secretaries de departament.
B2 Establir contractes programa amb els grups de recerca acreditats
externament a partir dels quals, sobre la base dels objectius i
finançament acordats, estableixin autònomament la seva política
de personal propi de suport.
B3 Obrir, per a la resta de grups de recerca, una nova convocatòria
de PSR cofinançat.
Eix C. Reconeixement de l’activitat científica amb impacte
internacional significatiu
C1 Establir un premi anual de recerca en cadascun dels cinc àmbits
del coneixement per al PDI que acrediti un major impacte de la
seva activitat de recerca. El reconeixement anirà acompanyat
d’una beca URV dotada per un període de quatre anys.
C2 Complementar els programes I3 de MICINN i/o AGAUR.
C3 Facilitar al PDI URV la presentació de candidatures al programa
ICREA Acadèmia.
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Pel que fa a l’assignació de recursos destinats a personal tècnic o
administratiu (eix B), l’avaluació del sistema de gestió de la
recerca, del qual es van presentar les conclusions en el Consell de
Govern a l’abril de 2008, ja va posar de manifest la necessitat
d’apropar als grups de recerca la gestió econòmica dels projectes
i el suport directe de personal tècnic especialitzat. En aquest
sentit, en el Consell de Govern de juliol de 2009 es va plantejar
un nou model organitzatiu per gestionar la recerca ―que respon a
l’acció B1―, el disseny del qual es fonamenta en la creació
d’unitats de gestió administrativa descentralitzada per als
processos econòmics i administratius.
Posteriorment, el Consell de Govern (desembre de 2009) va
aprovar el subprograma de suport als grups de recerca
reconeguts (acció B2). Aquesta actuació té per objecte establir
contractes programa amb els grups de recerca acreditats
externament a partir dels quals, sobre la base als objectius i
finançament acordats, puguin establir autònomament la seva
política de personal propi de suport en el període 2010-2013,
d’acord amb el període de vigència de l’acreditació externa dels
grups de recerca de la Generalitat de Catalunya. El finançament
obtingut es destinarà preferentment a despeses de personal
investigador en formació per als grups reconeguts que no rebin
finançament de la Generalitat, i investigadors postdoctorals o
personal de tècnic de suport per als grups reconeguts amb
finançament.
Quant al finançament provinent de recursos propis de la URV, els
grups reconeguts sense finançament de la Generalitat rebran una
aportació fixa per a tot el període de vigència (64.227 €), mentre
que els grups finançats externament, a banda de la mateixa
aportació fixa de la URV, en rebran una d’addicional proporcional
a la de la Generalitat, fins a un màxim de 40.000 €. La dotació
econòmica de la URV es distribuirà en dos períodes bianuals. La
quantitat corresponent al primer període és definitiva, però la del
segon període resta condicionada al resultat de l’avaluació dels
indicadors del contracte programa que s’establirà amb els grups
de recerca, els quals estan alineats amb els indicadors dels
contractes programa establerts amb centres i departaments de la
URV. L’avaluació tindrà en compte sis indicadors obligatoris, que
representen el 50% del pes dels criteris, i la resta d’indicadors i el
seu pes els escollirà cada grup. En aquests moments (març de
2010) es negocien els contractes programa dels grups amb el
vicerectorat d’investigació, així com també els valors inicials dels
indicadors i els objectius per als dos primers anys.
El pressupost total per dur a terme les actuacions previstes en el
programa de foment de la recerca és de gairebé 2 M€ per al
període 2009-2011, tal com es detalla en el quadre següent:
Eix d’actuació
A. Increment de beques doctorals
B. Assignació de recursos a personal tècnic/administratiu
C. Reconeixement de l’activitat científica amb impacte internacional
Total

Import (€)
455.000
1.014.683
479.500
1.949.183

D’altra banda, el desplegament d’aquest programa és una de les
prioritats establertes en el pressupost 2010, al qual preveu
destinar una dotació d’1,3 M€ durant l’exercici 2010.
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Facilitar l’accés transversal als recursos materials i econòmics
La participació Durant l’any 2009, la URV ha presentat 41 propostes en el marc
de la URV de les línies de treball que s’han convocat fins ara. El resultat de
en el VII PM la participació durant el 2009 es resumeix a continuació.
Participació de la URV en el VII PM. Any 2009
Sol·licituds presentades
Sol·licituds concedides
Acordades
En fase de negociació del contracte
Sol·licituds denegades
Sol·licituds pendents
Taxa d’èxit (%)1
Col·laboració amb institucions

41
2
2
12
27
14,3%
109

1

Mètode de càlcul: concedits / concedits + denegats. No es tenen en
compte les sol·licituds pendents de resolució.

Font: Servei de Gestió de la Recerca. Data de referència: 31 de gener de 2010

De les 41 sol·licituds presentades al VII PM, 25 pertanyen a
l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura (61%) i la resta s’inscriu en
els àmbits de ciències socials i humanitats (9), ciències (4) i
ciències de la vida (3).
Les convocatòries resoltes durant el 2009 han tingut com a
resultat, fins al moment, la proposta de concessió de dos
projectes en què la URV participa. Tots dos es troben en fase de
negociació del contracte i, per tant, a hores d’ara encara no se’n
coneix l’import. D’altra banda, hi ha 27 sol·licituds pendents de
resolució.
Projectes concedits a la URV en el VII PM (2009)
Investigador/a
Títol acció
Projectes en fase de negociació del contracte

Coordinació

Aitor Gomez

Public Engagement with Research and
Research Engagement with Society (PERARES)

NO

Josep Pallarès

Network of Excellence for Building up
Knowledge for Improved Systems Integration
for Flexible Organic and Large Area Electronics
(FOLAE) and its Exploitation (FLEXNET)

NO

Font: Servei de Gestió de la Recerca. Data de referència: 31 de gener de 2010
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Projectes concedits a la URV en el VII PM (2007-2009)
Investigador/a
Projectes acordats

Títol acció

Coordinació

Import
concedit (€)

Lluís Arola

Bioactive Food Components, Mitochondrial
Function and Health (FA0602)1

NO

-

Ricardo Closa

Effect of Diet on the Mental Performance of
Children (NUTRIMENTHE)

NO

444.276,00

Francisco Javier Huera

Fluid-structure Interactions in Offshore
Engineering (OFFSHORE FSI)

SÍ

179.860,20

COmpact MOdelling Network (COMON)

SÍ

223.809,00

Silicon-based Nanostructures and Nanodevices
for Long-term Nanoelectronics Applications
(NANOSIL)

NO

120.330,00

Maria Dolors Jiménez

Statistical Machine Translation using
Monolingual Corpora (MONOTRANS)

SÍ

207.884,12

Eduard Llobet

Ionic Liquids and Carbon Nanotubes for
Sensors and Separations (ILISENSE)

SÍ

209.799,48

SÍ

1.102.825,01

SÍ

151.936,08

SÍ

209.385,57

Recuring Breast Cancer Early Genetic
Diagnostic on a Chip (RBCE-GenoDiagnoSens)

SÍ

159.166,60

Mixed-Matrix Interfaces for Enhanced Fine
Chemicals Downstream Processing (MATRIX)

SÍ

1.498.138,00

NO

53.500,00

Benjamí Iñíguez

Ciara O’Sullivan

Thomas Schäfer

Coeliac Disease - Management, Monitoring and
Diagnosis using Biosensors and an Integrated
Chip System (CD-MEDICS)
Nano-particles: Their Application in the
Development of Electrochemical Molecular
Beacon Biosensors (NANOSENS)
Reagentless Electrochemical & Fluorescent
Biosensor Formats for Detection of Coeliac
Disease Toxic Gluten (Gliadins and Glutenins)
in Raw and Processed Foodstuffs (GLUSENS)

Risk-based Management of Chemicals and
Products in a Circular Economy at a Global
Scale (RISKCYCLE)
Projectes en fase de negociació del contracte

Marta Schuhmacher

Francesc Xavier Correig

Gas Sensor Nano Wires by Chemical Vapour
Deposition (GASNOW)

SÍ

-

Ciara O’Sullivan

Electrochemiluminescent Biosensor for
Screening of Coeliac Disease (ECLOBIOSENS)

SÍ

-

Aitor Gomez

Public Engagement with Research and
Research Engagement with Society (PERARES)

NO

-

Josep Pallarès

Network of Excellence for Building up
Knowledge for Improved Systems Integration
for Flexible Organic and Large Area Electronics
(FOLAE) and its Exploitation (FLEXNET)

NO

-

Total

4.560.910,06

1

Projecte concedit en el marc del programa COST. No hi figura l’import concedit a la URV perquè el rep l’investigador
responsable per sufragar les despeses derivades de desplaçaments per a reunions, conferències, intercanvis científics de curta
durada i activitats de promoció necessàries per al desenvolupament del projecte.

Font: Servei de Gestió de la Recerca. Data de referència: 31 de gener de 2010

Fins al moment d’elaborar aquest informe, la URV, tal com recull
la taula anterior, des de l’inici del VII PM ha obtingut disset
projectes, dels quals en coordina onze, amb un import concedit
de 4,56 M€. Cal tenir en compte, però, que hi ha quatre projectes
que es troben en fase de negociació del contracte, dels quals no
se’n coneix l’import i 27 sol·licituds pendents de resolució, tal com
ja s’ha comentat més amunt.
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Adequació
de l’organització
i el procés
de sol·licitud
de projectes
del VII PM
als nous
requeriments

El desenvolupament dels diferents programes marc d’R+D de la
Unió Europea ha comportat canvis en el funcionament com a
conseqüència de l’experiència adquirida durant aquests anys. Per
adaptar-se als requeriments del VII PM i donar una resposta
adequada com a institució, el Consell de Direcció va impulsar
l’anàlisi dels nous condicionants a través de la constitució d’un
grup de treball format per les unitats de gestió implicades en el
procés, que va obtenir el suport d’investigadors de tots els àmbits
del coneixement amb experiència en programes marc anteriors.
El resultat final va ser el document rector per a la gestió del VII
Programa marc, que va aprovar el Consell de Govern de juliol de
2007 i que s’ha aplicat des d’aleshores.
D’altra banda, per incrementar la participació dels grups de
recerca de la Universitat en el VII PM i adequar les oficines de
gestió de projectes europeus, la Universitat col·labora tant en la
iniciativa estatal Eurociencia, en el marc d’Euroingenio 2010, com
en la catalana LiderEU, en la modalitat de suport a les estructures
de gestió de projectes europeus d’R+D. Així, ha obtingut un
finançament que reforça l’estructura actual perquè ha pogut
contractar tècnics de suport a la gestió de projectes, facilita la
formació del personal tècnic i administratiu i ajuda a sufragar les
despeses de funcionament.
Ajuts concedits per a la promoció de la participació de la
URV en el VII PM
Any
2007
2008
2009 1
2010 1
Total
1

Eurociencia (€) LiderEU (€)
60.114
31.000
34.000
100.000
29.000
121.557
281.671
94.000

Total
91.114
34.000
129.000
121.557
375.671

Ajuts calculats condicionats al compliment dels objectius de retorn del VII PM fixats.

Font: Servei de Gestió de la Recerca

Participació
de la URV en el
programa Consolider
i en projectes CENIT

Pel que fa als projectes Consolider, l’any 2009 ha continuat
l’execució de les propostes aprovades en les convocatòries 2006 i
2007, “INTECAT: disseny de catalitzadors per a una química
sostenible.
Una
aproximació
integrada”,
“ARES:
equip
d’investigació avançada en seguretat i privadesa de la
informació”, “HOPE: dispositius optoelectrònics i fotovoltaics
híbrids per a energia renovable”. Aquests tres projectes han rebut
un finançament global de 14,4 M€, dels quals 1,9 M€ seran
gestionats a la URV durant els cinc anys de vigència dels
projectes.
En la convocatòria 2009, s’han aprovat dos projectes coordinats
per centres del CSIC en què participa la URV com a soci: “RUE:
dispositius avançats de gap ample per a l’ús racional de
l’energia”, coordinat pel Centre Nacional de Microelectrònica, i
“SCARCE: avaluació i predicció dels efectes del canvi global en la
quantitat i la qualitat de l’aigua en rius ibèrics”, que lidera
l’Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals J. P. Vila. En el
moment d’elaborar aquest informe (març de 2010), els dos
projectes es troben fase de negociació de l’import i, per tant, es
desconeix la quantitat que gestionarà la URV.
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Participació de la URV en projectes Consolider. Any 2009
Projecte Coordinació

Grup URV
(investigador principal)

Import
URV (€)

INTECAT

Organometàl·lics
Institut Català
i Catàlisi Homogènia
d’Investigació Química
(Carmen Claver)

327.552,00

ARES

Universitat
Rovira i Virgili

CRISES. Criptografia
i Secret Estadístic
(Josep Domingo)

1.260.203,82

HOPE

Universitat Jaume I

Nanoelectronic
and Photonic Systems
(Josep Pallarès)

310.000,00

RUE

Consell Superior
d’Investigacions
Científiques

AGA. Anàlisi i Gestió
Ambiental
(Marta Schuhmacher)

Fase
de negociació

SCARCE

Consell Superior
d’Investigacions
Científiques

Grup d’Automàtica i
Electrònica Industrial (Luis
Martínez Salamero )

Fase
de negociació

Font: Servei de Gestió de la Recerca

Quant a les xarxes temàtiques d’investigació cooperativa en salut
(Retics), l’any 2009 la URV ha continuat participant en la xarxa
d’alimentació saludable en la prevenció primària de malalties
cròniques (Predimed), la xarxa de diabetis i malalties
metabòliques associades (Redimet), la xarxa d’investigació en
insuficiència cardíaca (Redinscor) i la xarxa d’investigació
cooperativa en sida (Ris), les dues últimes a través de l’Institut
d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). L’import global
concedit és d’1,35 M€.
Participació de la URV en xarxes Retics
Retics

Grup URV
(investigador principal)

Import
URV (€)

Predimed

Alimentació, Nutrició, Creixement
i Salut Mental (Jordi Salas)

Redimet

Microsystems and Nanotechnologies
1.234.800,00
for Chemical Analysis (MiNoS) (Xavier Correig)

Redinscor

Grup de Recerca Biomèdica HJ23
(Alfredo Bardají)

6.000,00

Ris

Grup de Recerca Biomèdica HJ23
(Francesc Vidal)

21.073,37

90.924,00

Font: Servei de Gestió de la Recerca i CTTi-FURV

Pel que fa al programa CENIT, la URV participa en quatre
projectes finançats ―MED-DEV-FUN (La Morella Nuts), MEDIODIA
(Repsol YPF), SOSTAQUA (Societat General d’Aigües de
Barcelona) i DEMETER (Miguel Torres)― que impliquen nou grups
de recerca i es tradueixen en setze contractes de transferència
per un import global de 4,3 M€.
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Participació de la URV en projectes CENIT
CENIT

Grup URV
(investigador principal)
Grup de Recerca en Nutrigenòmica (Lluís Arola)

MED-DEV-FUN Unitat de Recerca de Lípids i Arteriosclerosi
(Rosa Solà)

MEDIODIA

SOSTAQUA

Contractes
Empreses
La Morella Nuts
Grupo Leche Pascual

Nre. Import (€)
4

1.754.526

2

442.141

4

1.065.000

1

251.000

1

361.000

Shirota Functional Foods

Experimentació, Computació i Modelització
en Mecànica de Fluids i Turbulència
(Francesc Xavier Grau)

Repsol YPF

Grup d’Enginyeria Tèrmica Aplicada (Alberto Coronas)

ULMA Agrícola

Cromatografia i Aplicacions Ambientals
(Francesc Borrull)

Dow Chemical Iberica

Anàlisi i Gestió Ambiental (Francesc Castells)

Aigües de Barcelona

Laboratori de Toxicologia i Salut Ambiental
(Josep Lluís Domingo)

Labaqua
Juvé y Camps

Tecnologia Enològica (Fernando Zamora)

Dominio de la Vega
Tecnología Difusión Ibérica
Juvé y Camps

DEMETER

Tecnologia Enològica i Biotecnologia Enològica
(Fernando Zamora i Albert Mas)

Gramona
Dominio de la Vega
Grupo Matarromera
Productos Agrovin

Biotecnologia Enològica (Albert Mas)
Biotecnologia Enològica (Albert Bordons)

25 empreses del consorci

1

73.761

Productos Agrovin

1

35.000

25 empreses del consorci

1

212.431

Ferrer Bobet

1

70.000

Font: Servei de Gestió de la Recerca i CTTi-FURV

Finançament Dins el Programa de foment de la recerca universitària de la
obtingut Generalitat de Catalunya, el 2009 la URV ha rebut un finançament
per a la promoció d’1.408.205,54 €, amb la distribució següent:
de la recerca
Programa de foment de la recerca universitària. Any 2009
Actuació
Ajuts d’incorporació a la recerca
Avaluació de la recerca
Comunicació de la recerca
Manteniment d’infraestructura de recerca
Mobilitat de 3r cicle
Organització de congressos
Personal de suport a la recerca
Polítiques horitzontals d’investigador actiu
Polítiques verticals d’estructures externes
Total

Import (€)
31.553,00
18.932,00
6.310,50
117.535,26
9.465,50
15.776,50
417.995,10
400.637,68
390.000,00
1.408.205,54

Font: Servei de Gestió de la Recerca

Programes propis
transversals
de suport
a la recerca

En paral·lel a les convocatòries públiques de l’Administració, la
URV ha desplegat instruments propis per facilitar l’accés dels
grups de recerca a fons de finançament. Sobre aquesta base,
enguany es continua convocant programes propis de suport que
han contribuït que totes les àrees de coneixement facin recerca
competitiva. L’any 2009 l’import dels recursos propis que la
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Universitat ha destinat per al finançament de l’activitat de recerca
és de gairebé 2,2 M€, distribuïts de la manera següent:
Programes propis de suport a la recerca. Any 2009
Àmbit / Actuació

Objectiu

Import (€)

Accions complementàries
Suport en l’avaluació de les
Avaluació de la recerca (PAR)
activitats de recerca
Difusió i divulgació dels resultats de la recerca
Organització de congressos
(OCO)
Difusió de la recerca (PCR)
Infraestructura de recerca
Manteniment d’infraestructura
de recerca (MIR)

18.998,77

Organització de congressos
i/o altres activitats científiques

15.105,36

Difusió científica dels resultats
de la recerca

5.801,27

Manteniment preventiu de la
infraestructura de la recerca

355.464,74

Equipament i infraestructura de Renovació i adquisició de la
recerca (FEDER)
infrastructura científica
Mobilitat de personal investigador

143.747,50

Activitats de recerca en
col·laboració (ARCO)

Mobilitat d’investigadors
per estades de recerca
Mobilitat d’investigadors
dins el marc d’activitats d’R+D+I
amb Iberoamèrica
Interuniversitària (PCI-URV)
Mobilitat d’investigadors en
formació per assistència a
congressos i reunions científiques
Mobilitat de 3r cicle (M3C)
Personal investigador i de suport
Personal de suport a la recerca
(PSR)
Polítiques horitzontals
d’investigador actiu (PIA)
Projectes d'investigació

2.506,92

20.103,74

9.499,07

Incorporació de personal tècnic de
suport a la recerca
Incorporació de personal
investigador i personal investigador
en formació

Ajuts d'incorporació a la recerca Desenvolupament de projectes
(AIRE)
d’investigació
Total

855.968,96

721.653,88

28.437,00
2.177.287,21

Font: Servei de Gestió de la Recerca

Pel que fa al PSR, durant el 2009 s’ha continuat el procés
d’estabilització de personal tècnic iniciat l’any 2005 amb l’objectiu
de garantir-ne la continuïtat i el manteniment del suport tècnic als
grups d’investigadors. Concretament, s’han consolidat dues places
en l’àmbit de les enginyeries i arquitectura (Grup I i Grup II),
amb la qual cosa ja hi ha 36 places estables acumulades des de
l’inici del programa.
APREN:
Ajuts per al
desenvolupament
de projectes
de recerca
en educació

Amb el mateix plantejament que els ajuts d’incorporació a la
recerca (AIRE), el Consell de Govern (febrer de 2010) ha aprovat
una convocatòria específica d’ajuts focalitzada en l’àmbit de
l’educació. Aquesta nova línia d’ajuts pretén incrementar
l’activitat investigadora de la URV a través de fomentar el
desenvolupament de projectes de recerca en educació amb
impacte i visibilitat internacional i facilitar la incorporació dels
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investigadors a les convocatòries
administracions públiques.

competitives

de

les

Semblantment als ajuts AIRE, els investigadors principals de les
propostes han de ser doctors amb dedicació a temps complet,
pertànyer a un grup de recerca de la URV, tenir el pacte dedicació
complet i no haver gaudit d’un projecte d’investigació del Pla
estatal d’R+D+I o altres de similars en els darrers tres anys.
Aquest últim requisit també s’aplica a la resta de membres de
l’equip investigador. Els projectes que s’acullin a aquest programa
poden ser tant d’investigació bàsica com d’investigació orientada
o aplicada i de generació de nou coneixement general, de caire
científic o tècnic, els quals s’emmarcaran en qualsevol dels
objectius establerts al Pla de recerca i innovació de Catalunya, el
Pla estatal d’R+D+I i el Programa marc de la UE vigents en
l’àmbit de l’educació.
Si la proposta és informada favorablement, els projectes
d’investigació finançats s’hauran de presentar a la convocatòria
següent del Pla estatal o d’altres de similars. La quantitat màxima
destinada a finançar aquesta línia d’ajuts és de 60.000 €, que
provenen de recursos econòmics de l’Institut de Ciències de
l’educació (ICE) de la URV, i estableix una dotació econòmica
màxima de 6.000 € per projecte.
Potenciar l’activitat en les àrees prioritàries de recerca i afavorir la
implicació en nous projectes de futur
El desplegament Després de la reforma dels estatuts duta a terme el 2008, que va
de l’Institut permetre incorporar al patronat els representants dels
d’Investigació departaments de Salut i d’Innovació, Universitats i Empresa
Sanitària Pere (DIUE) de la Generalitat de Catalunya i concretar una aportació
Virgili (IISPV) per part del Govern català de 4 milions d’euros per al finançament
estructural de l’Institut, durant el darrer any el desplegament de
l’IISPV ha comportat l’establiment de diferents convenis de
col·laboració entre les institucions que en formen part.
L’IISPV treballa en la gestió i potenciació de l’activitat de recerca
sanitària i biomèdica que duen a terme les institucions
constituents, les quals volen cercar sinergies promovent la
col·laboració per participar en la recerca que es duu a terme al
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, s’ha
establert un marc de col·laboració entre l’IISPV i les institucions
que en formen part per promoure, desenvolupar, gestionar i
difondre la recerca sanitària i biomèdica, que es desplegarà
mitjançant convenis específics de col·laboració referents a:
• L’adscripció de l’activitat de recerca i transferència, la
propietat industrial i intel·lectual, la visibilitat mútua
(publicacions o difusió de resultats científics), i la sol·licitud
i gestió dels projectes de recerca i contractes de
transferència en l’àmbit sanitari i biomèdic, amb la voluntat
d’estimular la col·laboració del personal de les institucions
amb l’IISPV, així com afavorir la utilització dels seus serveis
de suport a la recerca en les activitats que dugui a terme
l’Institut.
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• La utilització d’espais i infraestructura científica, i establir
les condicions i obligacions de les institucions i de l’IISPV.
• La formació del personal investigador, de suport a la
recerca i de l’oficina tècnica de l’IISPV.
També s’ha treballat un conveni entre l’IISPV i la URV per
desenvolupar un programa d’ajuts al personal investigador en
formació que té per objecte facilitar l’accés del personal
investigador de l’IISPV al programa de personal investigador en
formació de la URV. D’aquesta manera, el personal investigador
vinculat a l’IISPV i el seu director científic podran participar en les
convocatòries corresponents al programa de personal investigador
en formació finançat a càrrec de projectes d’R+D+I.
Constitució de
l’Institut de
Recerca de
l’Energia de
Catalunya (IREC)

Des de la constitució de la Fundació privada i del patronat que ha
de governar l’Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (IREC)
(juliol de 2008), l’IREC ha iniciat les activitats amb la missió de
convertir-se en un centre de referència mundial en el camp de la
investigació de l’estalvi i l’eficiència energètica, les energies
renovables, les xarxes elèctriques o els materials.
La seu de l’IREC a Tarragona està ubicada provisionalment al
laboratori de bioenergia i biocombustibles de l’ETSEQ, al campus
Sescelades, i quan el Centre d’R+D+I en Química Sostenible es
posi en marxa, l’IREC hi ocuparà un espai de 2.000 m2. A mitjà
termini, es preveu que l’institut tingui un edifici propi a l’entorn
del Parc Científic i Tecnològic de Tarragona.
A Tarragona es duen a terme les activitats de recerca en les àrees
de bioenergia i biocombustibles, i energia eòlica marina. Pel que
fa als biocombustibles, l’objectiu a llarg termini és desenvolupar
la forma d’obtenir productes derivats de la biomassa i dels residus
que en l’actualitat s’obtenen del petroli, mentre que en l’àrea
d’energia eòlica marina es desenvoluparan solucions per instal·lar
aerogeneradors lluny de la costa i a grans profunditats per
aprofitar els corrents eòlics d’alta mar. De fet, el centre ja treballa
en la creació d’una plataforma d’assajos d’energia eòlica marina
en aigües profundes, amb l’objectiu de testar les noves
tecnologies abans que surtin a la venda al mercat.

Les estructures
de recerca pròpies
de la URV:
CRAMC, EMaS,
CEDAT,…

L’aprovació del Pla estratègic de recerca (PER) de la URV
(desembre de 2001) va implicar adoptar una política de
priorització de la recerca per aconseguir uns nivells de qualitat
científica competitius, tant a escala interna com externa.
Posteriorment,
se n’ha
potenciat
l’alineament
amb
el
desplegament d’altres polítiques específiques com la programació
d’estudis de postgrau. D’aquesta interacció se n’han derivat
propostes com la necessitat d’estructurar la recerca a la URV
mitjançant la creació de centres, instituts o altres estructures de
recerca orientades a fer visible la URV com a referent europeu de
formació superior en àmbits prioritaris. En aquest context, i en el
marc de la política de suport a la recerca i la priorització d’àmbits
determinats, es va optar per aportar recursos específics als
àmbits definits com a prioritaris i potenciar la creació
d’estructures de recerca que facilitessin i milloressin la gestió dels
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projectes, la col·laboració entre grups de recerca, la coherència
de la recerca, la visibilitat externa i la competitivitat.
D’acord amb el que preveu l’article 127 de l’Estatut de la URV, es
va impulsar la creació de centres de recerca propis, que tenen la
finalitat de potenciar les activitats de recerca, transferència i
docència de postgrau per tal que es millori la gestió, la
col·laboració entre grups de recerca i la visibilitat científica.
Alhora, es configuren com uns centres virtuals que no modifiquen
l’adscripció del personal docent i investigador o el personal
d’administració i serveis als departaments d’origen.
El desplegament d’aquesta política s’ha concretat amb la creació
de quatre estructures de recerca pròpies: el Centre de Recerca en
Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC), el primer que es
creà a la URV amb caràcter propi (Consell de Govern de 22 de
febrer de 2007), que ja ha complert els tres primers anys de
funcionament establerts en el contracte programa; el Centre de
Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nano Sistemes (EMaS)
(Consell de Govern de 10 de juliol de 2008), que es troba en el
segon any; el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona,
que ha finalitzat el primer any de funcionament des que es va
reconèixer com a estructura de recerca pròpia (Consell de Govern
de 30 d’abril de 2009), i el Centre en Canvi Climàtic (C3), que va
aprovar el Consell de Govern el 22 de desembre de 2009.
La taula següent recull els resultats més rellevants de l’activitat
duta a terme pels centres des que es van crear i que han recollit
en les memòries de tancament dels contractes programa
respectius establerts amb la URV.
Centre de recerca

Resultats rellevants

CRAMC (2007)
Centre de Recerca en Avaluació
i Mesura de la Conducta

Concessió de 6 projectes del Pla estatal d’R+D+I
Signatura de 9 contractes de transferència
59 publicacions indexades
9 tesis llegides
128 contribucions a congressos

EMaS (2008)
Centre de Recerca
en Enginyeria de Materials
i Micro/Nano Sistemes

Concessió de 28 projectes del Pla estatal d’R+D+I
1 projecte europeu
Signatura de 37 contractes de transferència
245 publicacions indexades
18 tesis llegides
6 patents o models d’ús
368 contribucions a congressos

CEDAT (2009)
Centre d’Estudis
de Dret Ambiental
de Tarragona

Concessió de 2 projectes del Pla estatal d’R+D+I
Signatura de 3 contractes de transferència
8 publicacions indexades
1 tesi llegida

Font: Pel CRAMC, la Memòria d’activitats 2007-2009; per l’EMaS i el CEDAT, la
Memòria de tancament del contracte programa. Any 2009

i el Centre de El Consell de Govern (octubre de 2008) va aprovar iniciar el
Recerca en Canvi procés de creació del Centre de Recerca en Canvi Climàtic (C3)
Climàtic (C3) com a estructura de recerca pròpia de la URV ubicada al campus
de les Terres de l’Ebre. El C3, per la seva orientació al canvi
climàtic, dóna singularitat a l’oferta del territori i pretén afavorir
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les sinergies amb altres estructures presents al territori, com
l’Observatori de l’Ebre, l’IRTA, l’IREC, etc.
El procés de creació ha culminat al desembre de 2009 amb el
reconeixement del C3 com a estructura de recerca pròpia de la
URV per part del Consell de Govern. D’aquesta manera, s’ha
aprovat el pla estratègic, el reglament i el finançament del centre
sota la forma de contracte programa triennal. En aquests
moments, el centre elabora la proposta de contracte programa,
amb un finançament màxim de 200.000 € anuals, en funció de
l’assoliment dels objectius establerts. Aquest finançament s’haurà
de destinar bàsicament a recursos humans, en especial a personal
investigador en formació.
Amb visió de futur, el centre obre la porta a generar un pol de
coneixement al campus de les Terres de l’Ebre al voltant del medi
ambient i el desenvolupament sostenible, la qual cosa
representaria ampliar-ne l’abast científic i la participació d’altres
grups de recerca de la URV vinculats al turisme, l’economia, el
dret o les enginyeries, que tenen el medi ambient com a àmbit
transversal d’actuació. En aquest sentit, també s’estan duent a
terme negociacions per implantar una secció de l’Institut Català
del Clima, que permetrà aglutinar esforços entre el C3,
l’Observatori de l’Ebre i l’IRTA i que gestionaria un patronat
presidit pel Comissionat per a Universitats i Recerca. Finalment,
es treballa en la proposta d’un màster universitari conjunt en
canvi climàtic en què participarien aquests agents.
El desplegament La Universitat ha impulsat diverses actuacions orientades a
de les polítiques assignar els recursos econòmics previstos en el pressupost per
verticals,... desplegar les polítiques verticals. Aquestes actuacions tenen com
a objectiu potenciar les activitats col·laboratives de recerca en els
àmbits definits com a prioritaris en el Pla estratègic de recerca.
el programa
d’ajuts de
recerca
cooperativa
URV-ICIQ,…

Així, en l’àmbit de la química l’any 2007 es va activar el programa
d’ajuts de recerca cooperativa URV/ICIQ. Aquesta acció, que té
una vigència de tres anys (2007-2009), disposa d’una dotació
pressupostària de 360.000 € (120.000 €/any). La posada en
marxa d’aquesta iniciativa afavoreix l’establiment de sinergies
entre grups de recerca de la URV i l’ICIQ que treballen sobre
temàtiques similars, fomenta l’ús compartit de les infraestructures
científiques i millora la rellevància i visibilitat dels resultats de la
recerca duta en terme en col·laboració.
A la taula es mostra el finançament que han rebut els projectes
seleccionats a càrrec del pressupost 2009 i que podran utilitzar
durant l’any 2010 segons departament i investigador/a
responsable. Cal assenyalar, però, que un dels projectes
concedits en la resolució inicial “Disseny i desenvolupament d’un
sistema multisensor”, del Dr. Xavier Correig, ha finalitzat el 2009.
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Finançament dels projectes del programa
recerca cooperativa URV/ICIQ. Any 2009

d’ajuts

de

Departament
investigador/a responsable

Projecte

Import
(€)

I

Química Física i Inorgànica
(Josep M. Poblet)

12.000

II

Enginyeria Química
(Josep Bonet)

12.000

Preparation of heterogeneous
catalysts in microreactors

Enginyeria Química
(Ricard Garcia)

20.000

New sensors based
on carbon nanotubes

Química Analítica i Química Orgànica
(F. Xavier Rius)

20.000

Síntesi enantioselectiva
de fosfines P-estereogèniques

Química Analítica i Química Orgànica
(Sergio Castillón)

18.000

Asymmetric catalysis. New phosphine
and nitrogen-based ligands

Química Física i Inorgànica
(Carmen Claver)

18.000

Estructura i propietats
en nanocàpsules
d’òxids moleculars

TOTAL

100.000

Font: Servei de Gestió de la Recerca

Després dels dos anys de vigència d’aquests projectes de recerca
cooperativa, cal destacar-ne els resultats següents:
•

Publicació de vuit articles en revistes científiques i quatre
publicacions en curs.

•

Presentació de
conferències.

•

Incorporació de set becaris doctorals a càrrec
projectes que han iniciat l’elaboració de la tesi.

•

Incorporació de cinc investigadors postdoctorals.

•

Lectura d’una tesi doctoral.

•

Un investigador convidat.

•

Realització d’un treball de recerca.

set

comunicacions

a

congressos

i

dels

l’àmbit del En l’àmbit del turisme i l’oci, els recursos econòmics previstos per
turisme i oci,... desplegar les polítiques verticals (48.000 €) corresponents al
2009 no s’han orientat al finançament de projectes, sinó que
s’han destinat a donar suport a la posada en marxa del Parc
Científic i Tecnològic del Turisme i Oci. En aquest sentit, durant el
darrer any s’han preparat les línies d’activitat del Pla de millora de
la competitivitat del turisme i l’oci a les comarques de Tarragona,
que ha rebut finançament dels fons Feder.
D’altra banda, durant el 2009 també s’han desenvolupat els tres
projectes finançats en l’edició 2008 del programa d’ajuts per a la
realització de projectes de recerca en l’àmbit del turisme i l’oci.
Aquest programa, coordinat per la direcció científica del PCT, té
per objecte incrementar l’activitat de recerca de la URV
mitjançant la realització de projectes d’investigació, a més de
facilitar o promoure la incorporació de nou personal investigador
en aquest àmbit. A més, contribueix a articular la vinculació entre
els grups de recerca de la URV i el PCT.
En els projectes, que es mostren a la taula següent, hi han
participat 21 investigadors de 8 grups de recerca vinculats a 5
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departaments de la URV (Economia, Enginyeria Informàtica i
Matemàtiques,
Enginyeria
Química,
Geografia
i
Gestió
d’Empreses). Els projectes incorporen documentació sobre l’estat
de les investigacions en cadascun dels àmbits d’estudi, així com
un compendi de directrius específiques per transferir el
coneixement generat a través de programes d’actuació impulsats
pel parc científic i els grups de recerca de la URV.
Projectes finançats del programa d’ajuts en turisme i oci.
Any 2008
Projecte

Investigador/a responsable
i departament

Avaluació del coneixement actual i la
recerca sobre la resposta dels models
turístics consolidats davant del canvi
global: agenda d’R+D+I

Gerard Ryan
(Gestió d'Empreses)

13.000

Serveis avançats per a turistes en
funció de la seva localització i/o
seguiment

Aïda Valls
(Enginyeria Informàtica
i Matemàtiques)

13.000

Juan Antonio Duro
(Economia)

13.000

L’anàlisi de l’estacionalitat com a
instrument al servei de l’estratègia de
desenvolupament de les destinacions
turístiques consolidades
TOTAL

39.000

Font: Servei de Gestió de la Recerca

Les línies d’investigació desenvolupades pel projecte “Serveis
avançats per a turistes en funció de la seva localització i/o
seguiment” s’han convertit en un dels eixos del Pla de millora de
la competitivitat del turisme i l’oci a les comarques de Tarragona
(programa Tracking). D’altra banda, els resultats obtinguts en els
altres dos projectes també s’incorporaran al desenvolupament
d’altres dos programes dins el pla de millora de la competitivitat:
Think Tank, que s’orienta a establir un sistema d’indicadors de
posicionament per conèixer tendències, pautes de consum i
segments en creixement, i Plataforma, per estructurar una
plataforma electrònica per a l’accés interactiu a informació
estratègica de mercats.
l’àmbit Quant a l’enologia, l’aplicació de les polítiques verticals de suport
de l’enologia,… a la recerca que la URV destina als àmbits identificats com a
prioritaris té un caràcter estratègic que permet articular la
vinculació entre el Parc Tecnològic del Vi – VITEC i els grups de
recerca de la URV, posicionar de manera competitiva el Parc i
orientar la recerca als temes que el sector vitivinícola ha
identificat com a prioritaris.
Durant el 2009, s’ha destinat 48.000 € a desenvolupar la posada
en marxa dels serveis tecnològics següents:
•
•
•
•
•

Laboratori de viticultura i laboratori de processos enològics
Tecnologia de microvinificacions
Panel de tast
Estudi de tancaments
Estudis de varietats tradicionals: garnatxa blanca, trepat i
xarel·lo
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i nutrició i salut La política de col·laboració amb les estructures externes de
recerca i transferència que tenen vincles amb la URV preveu que
la Universitat pugui finançar projectes dels centres tecnològics. En
aquest sentit, en el marc de desenvolupament de les polítiques
verticals, la URV i el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS)
han signat un conveni que estableix la relació de col·laboració per
al desenvolupament de projectes cooperatius entre els grups de
la URV que treballen en l’àmbit de nutrició i salut i el CTNS, pel
qual la URV finançarà amb 120.000 € anuals per al període 20092012 les activitats i projectes que siguin d’interès comú.
Preferentment, els recursos es destinaran a adquirir nous
equipaments que completin els que ja existeixen a la URV i que
siguin d’interès tant per les activitats i projectes del CTNS com
per la URV, i la contractació de personal de suport a l’activitat
dels investigadors de la URV que col·laboren amb el CTNS.
Implantar una organització eficaç i eficient per a l’activitat investigadora
Nova edició L’objectiu principal del mapa de grups de recerca és conèixer —i
del mapa de grups reconèixer— l’esforç dels investigadors i investigadores, motor
essencial del progrés de la recerca, i identificar les línies de treball
de la URV, les persones que duen a terme la tasca investigadora,
els recursos universitaris de què disposen i la base organitzativa
en la qual s’integren.
Com a resultat de la darrera convocatòria de mapa de grups, la
URV disposa de 123 grups (65 són interdepartamentals) que
impliquen 1.471 investigadors (dels quals el 45,8% són doctors),
amb una mitjana de 13 membres per cada grup. Aquesta
informació es detalla en la fitxa de l’àmbit d’R+D+I corresponent
a les estructures de recerca.
Difondre la ciència i els resultats de la recerca
Els suplements La URV durant el 2009 ha continuat difonent la seva activitat de
de divulgació recerca i transferència de tecnologia a través dels suplements de
científica divulgació
científica
mensuals
(Perspectives
i
Indicador
Universitari) inserits respectivament al Diari de Tarragona i a la
revista Indicador de Economía, amb una tirada de 16.000 i
15.000 exemplars.
Setmana L’altra activitat plenament integrada en l’activitat acadèmica del
de la Ciència personal investigador de la URV és la participació en la Setmana
2009 de la Ciència, que té l’objectiu de donar a conèixer de manera
interactiva les línies d’R+D+I al públic en general. Per fer-ho es
reprodueixen els treballs del laboratori en una fira de mostres, i
també s’organitza un cicle de conferències de divulgació científica
impartides per científics de reconegut prestigi internacional, a
més de diverses activitats lúdiques i culturals. D’aquesta manera,
s’aconsegueix, a través d’activitats de caràcter mobilitzador,
participatiu i obert a totes les àrees del coneixement, l’objectiu
d’augmentar la cultura científica i tecnològica de la població del
nostre entorn.

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Abril 2010

95

R+D+I

En l’edició de 2009 hi van participar més de 734 investigadors de
la URV i d’altres organismes d’R+D, els quals van presentar 23
propostes en 30 estands, amb una assistència de 1.384 persones,
un 3,5% més que en l’edició anterior, i 22 centres de secundària.
Enguany ha estat la primera vegada que la fira de mostres d’R+D
s’ha celebrat a les instal·lacions del campus Catalunya de la URV,
amb la qual cosa s’ha facilitat l’accés a l’activitat de l’alumnat dels
centres que aplega el campus.
Participació de la URV en la Setmana de la Ciència.
Evolució 2008-2009
Investigadors participants
Estands
Propostes
Assistents

2008
762
43
25
1.337

2009
734
30
23
1.384

Variació
-3,7%
-30,2%
-8,0%
3,5%

Font: Servei de Gestió de la Recerca

Ajuts
per finançar
actuacions
en l’àmbit
de la divulgació
científica

La divulgació científica és important sobretot per dos motius.
D’una banda, posa a l’abast del conjunt de la població i amb un
llenguatge entenedor els avenços científics i tecnològics, molts
dels quals incidiran en la vida quotidiana de les persones. De
l’altra, possibilita una percepció més bona i més àmplia de la
importància de la recerca i la tecnologia, de manera que
contribueix a incrementar el reconeixement social de les activitats
de recerca, desenvolupament i innovació.
En aquest sentit, l’any 2008 la URV i el Consell Social de la
Universitat van considerar necessari fomentar instruments per
estimular els agents implicats en recerca i innovació a
desenvolupar accions per tal que la ciència i la resta de les
activitats arribessin a la societat. Amb aquest objectiu es va
convocar la primera edició dels ajuts per al finançament
d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica i la promoció de
les activitats de la Universitat Rovira i Virgili en el territori,
adreçats a les propostes que haguessin participat en la fira de
mostres d’R+D de la Setmana de la Ciència de la URV. En la
primera edició es van premiar tres iniciatives, dues de les quals
van participar amb un estand en Viu la Ciència! Espai Ciència i
Tecnologia, al Saló de l’Ensenyament que va tenir lloc a Barcelona
durant el mes de març de 2009.
En la segona edició d’aquests ajuts, corresponents a l’any 2009,
s’han atorgat ajuts per un import de 23.456 € a les activitats que
s’indiquen a la taula següent:
Activitats de divulgació científica i promoció. Any 2009
Activitat
La ciència a la plaça
Estand del grup de Química Quàntica
Arqueologia i evolució de la cognició humana
Total

Responsables
Francesc Díaz
Josep Maria Poblet
Marina Mosquera

Import (€)
10.000
5.348
8.108
23.456

Font: Servei de Gestió de la Recerca

A més, la Universitat va acordar destinar la quantitat que restava
(6.544 €) per completar el pressupost previst en la convocatòria
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(30.000,00 €) a sufragar les despeses derivades de la participació
de les iniciatives premiades a l’edició 2010 de l’Espai de Ciència i
Tecnologia: Recerca en Acció, en el marc del Saló de
l’Ensenyament, que es va celebrar a Barcelona el mes de març
passat.

6.

Transferència i innovació

Desenvolupar els parcs científics i tecnològics
Implicació
de la URV en els
parcs científics
i tecnològics

La implicació de la URV amb els agents del territori ha permès
impulsar i articular la creació d’un sistema de parcs científics i
tecnològics (PCT) sectorials que dóna cobertura i resposta
especialitzada als sectors productius estratègics de la demarcació:
química, turisme, enologia i nutrició i salut.
En aquest context, la URV ha impulsat i coordinat la participació
de les societats promotores dels parcs en les convocatòries del
Ministeri per a projectes d’R+D realitzats en parcs científics i
tecnològics. El finançament obtingut en aquestes convocatòries
competitives ha permès iniciar totes les actuacions previstes,
algunes de les quals ja s’han posat en marxa i d’altres es troben
ja en una fase d’implantació avançada.

El finançament Les sol·licituds presentades per les societats promotores en les
dels projectes convocatòries del període 2005-2008 inclouen sis projectes i vuit
actuacions en el marc del PCT de Tarragona, el PCT del Turisme i
Oci, el PCT del Vi i del Tecnoparc. Els projectes, tots plurianuals,
tenen un cost global de 40,55 M€, dels quals la part més
significativa —30,6 M€— correspon als centres d’R+D+I que
impulsa la URV en cadascun dels parcs.
En el darrer any, s’han executat els projectes concedits a la
convocatòria 2008, fet que ha permès finalitzar les obres
previstes al Parc Científic i Tecnològic del Vi i al Parc Científic i
Tecnològic del Turisme i Oci.
Desenvolupament A continuació es destaquen els aspectes clau que han centrat el
dels parcs desenvolupament dels parcs durant el darrer any.
Parc Científic i Tecnològic de Tarragona
En el darrer any, l’activitat del PCT de Tarragona ha estat
marcada per:
• L’execució de 4,5 M€ que han permès finalitzar
infraestructures i espais destinats a zones comunes del
Centre d’R+D+I en Química Sostenible i al Centre
Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC).
• L’acord amb l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya
(IREC) per instal·lar-lo provisionalment al Centre d’R+D+I i
el finançament aconseguit per l’IREC mitjançant la
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convocatòria de Parcs Científics i Tecnològics per iniciar
l’adequació dels espais.
El 2009 s’ha desenvolupat el marc de relació entre la URV i els
instituts de recerca i centres tecnològics en els quals participa la
Universitat, que va aprovar el Consell de Govern al febrer de
2009. En aquest sentit, s’han signat convenis de col·laboració
entre la URV-CTQC i URV-IREC per regular la realització de
projectes conjunts de recerca o contractes de transferència,
l’adscripció de les activitats de recerca i de transferència dels
investigadors, l’ús de la imatge corporativa i la visibilitat de les
institucions en els resultats, l’accés als serveis generals i de
suport a la recerca i la protecció de la propietat industrial i
intel·lectual.
Parc Científic i Tecnològic del Vi – VITEC
En aquest darrer any, el Parc ha finalitzat les obres i ha iniciat la
seva activitat a l’agost, coincidint amb la verema 2009. Gràcies a
les noves infraestructures, el Parc ha desenvolupat la majoria dels
seus serveis tecnològics i ha consolidat una activitat de recerca i
transferència de prop de 400.000 € anuals. En el darrer patronat,
celebrat el 2 de febrer de 2010, s’hi han incorporat com a patrons
l’Institut Català del Suro i les DO Penedès, DO Catalunya, DO
Tarragona i DO Conca de Barberà. Amb les noves incorporacions,
VITEC compta amb set de les dotze denominacions d’origen
catalanes i amb els principals agents de recerca i docència
vitivinícola de l’àmbit català.
Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci
Enguany s’han finalitzat les obres del Centre d’R+D+I en Turisme
i Oci de Vila-seca, que ha iniciat l’activitat al gener del 2010. Al
setembre del 2009 es va concedir el projecte “Millora de la
competitivitat del turisme i l’oci a les comarques de Tarragona”,
en el marc de la convocatòria Feder Eix 1, amb un import
d’1.237.000 €, que ha permès desenvolupar les principals línies
de treball que permetran consolidar l’activitat de recerca i
innovació del Parc i ser un referent a l’Estat en el seu àmbit. Per a
la gestió del projecte Feder Eix 1, s’ha constituït un Consorci
entre la URV, l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació d’Estudis
Turístics.
Tecnoparc
L’activitat del Tecnoparc ha estat marcada per la posada en
marxa de les activitats del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut
(CTNS), creat a l’abril de 2008. D’altra banda, d’acord amb la
disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia, també
s’han aconseguit els recursos econòmics necessaris (7,9 M€) per
construir i acabar el Centre d’R+D+I en Nutrició i Salut que
impulsa la URV.
Amb l’objectiu d’alinear l’activitat d’R+D i de suport a les
empreses que es duu a terme des del CTNS amb les iniciatives i
polítiques de la URV, també s’ha signat un conveni de
col·laboració entre les dues institucions en la mateixa línia que els
acords establerts amb el CTQC i l’IREC. Així, doncs, el conveni
regula la realització de projectes conjunts i l’adscripció de les
activitats de recerca i transferència dels investigadors.
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L’oficina Per tal d’enfortir els vincles de cooperació establerts entre la URV
Tarragona, Regió i la Diputació de Tarragona, l’any passat es va renovar el conveni
del Coneixement marc de col·laboració entre les dues institucions per al període
2008-2011. Una de les primeres actuacions que s’han derivat
d’aquest acord és la constitució de l’oficina Tarragona, Regió del
Coneixement. Aquesta estructura pretén posar a l’abast del sector
industrial i empresarial fons per a la recerca, el desenvolupament
i la innovació d’àmbit europeu, estatal i català i, d’aquesta
manera, estimular les capacitats del territori sobre la base de la
societat del coneixement i involucrar les empreses i les
institucions en la recerca i la innovació.
Així, doncs, els àmbits de treball de l’oficina se centren,
principalment, a donar suport a la captació de recursos per a
recerca, desenvolupament i innovació a empreses, institucions i
parcs, i impulsar projectes estratègics territorials empresarials i
institucionals. També actua com a finestreta única amb atenció a
les demandes d’R+D i innovació de les petites i mitjanes
empreses i com a banc de coneixement per a la innovació
empresarial.
Els objectius específics que es persegueixen són:
•

Articular la creació d’associacions d’empreses innovadores
i clústers del coneixement.

•

Potenciar la participació de les empreses en projectes
europeus del VII PM.

•

Promoure i augmentar la petició de projectes per al
desenvolupament i la innovació empresarial.

•

Promoure i augmentar la petició d’ajuts estatals i regionals
d’R+D+I i accions internacionals a les empreses.

•

Articular una proposta de regions de coneixement del VII
PM a Tarragona.

En el primer any de funcionament de l’oficina, s’han visitat 73
empreses i s’han sol·licitat projectes per valor de 5,9 M€, amb un
retorn de 1,2 M€ concedits.
Mantenir els programes propis transversals de suport a la transferència i
la innovació
De la mateixa manera que amb les polítiques de suport a la
recerca, la Universitat també posa a l’abast dels investigadors
recursos econòmics per afavorir la transferència del coneixement
generat i la innovació. En el quadre es resumeixen les dades més
rellevants corresponents a l’any 2009.
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Finançament de programes propis transversals de suport a
la transferència i la innovació
Àmbit
d’actuació

Actuació

Creació d’empreses
Creació
de base tecnològica
d’empreses
(SPIN)
Promoció d’accions
d’innovació (PAI)

Innovació

Gestió de patents
(PAT)

Revaloració del
coneixement (R2B)

Actuacions
finançades
Objectiu
Contribuir al desenvolupament i
validació del primer producte,
procés o servei susceptible de ser
1
comercialitzat per una empresa de
base tecnològica
Promoure activitats d’innovació
entre el col·lectiu docent i
3
investigador
Ajudar els investigadors
a patentar els resultats
6
de la recerca
Possibilitar accions singulars,
específiques i concretes que
permetin afavorir la revaloració,
4
comercialització i transmissió de
coneixements i tecnologies URV

Font: Servei de Gestió de la Recerca

Entre totes aquestes actuacions, cal destacar la segona edició de
la convocatòria d’ajuts per a la revaloració del coneixement,
finançada per la URV i el Consell Social. Aquesta iniciativa pretén
afavorir l’arribada al mercat de tecnologies i coneixements
desenvolupats pels grups de recerca de la URV i hi pot accedir el
personal docent i investigador de la URV adscrit a un grup de
recerca intern, amb el pacte de dedicació complet i dedicació a
temps complet. Explícitament en queden excloses les actuacions
finançables externament per via competitiva.
En el marc de la convocatòria 2008, a banda dels dos ajuts
concedits al desembre de 2008 a Josep M. Gastó i Ricard Garcia
Valls per un import total de 37.400 €, una resolució posterior amb
data 12 de juny de 2009 va decidir atorgar un ajut de 15.000 € a
un projecte presentat per Josep Lluís Domingo, del departament
de Ciències Mèdiques Bàsiques. D’altra banda, en la convocatòria
de 2009, que es va resoldre al desembre de 2009, es van atorgar
tres ajuts de 15.000 € cadascun a Marta Schumacher i Francesc
Medina, del departament d’Enginyeria Química, i Pere Millán, del
departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. Així,
doncs, durant el 2009 s’han concedit quatre ajuts per un import
total de 60.000 €.
Promoure les empreses de base tecnològica
Participació
de la URV
en una empresa
de base tecnològica

El desplegament de la política d’afavorir la creació d’empreses a
partir dels resultats generats pels mateixos investigadors ha
tingut continuïtat aquest curs. Així, el Consell de Govern de febrer
de 2009 va autoritzar la URV a participar en una nova empresa de
base tecnològica amb el nom d’iMicroQ (Integrated Microsystems
for Quality of Life), que sorgeix del coneixement adquirit per cinc
emprenedors durant el seu treball al Centre d’Innovació en
Biotecnologia Aplicada (DINAMIC).
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La iniciativa, que ha rebut el premi al millor projecte empresarial
dels Premis Tarraco Empresa Jove 2009 de l’Ajuntament de
Tarragona, es dedica a la investigació, desenvolupament,
producció i comercialització de microsistemes i tecnologies
associades per a l’explotació comercial, amb aplicacions en els
camps de la indústria química, alimentària, veterinària, clínica,
agropecuària, farmacèutica, educació i R+D. El negoci es basa en
l’explotació comercial de la tecnologia desenvolupada a la URV
per produir microsistemes integrats realitzats mitjançant
tècniques de serigrafia de baix cost, fàcils d’utilitzar i d’aplicació
ràpida. Aquesta tecnologia pot esdevenir un instrument efectiu
per a l’anàlisi i diagnòstic immediats per detectar patògens i
toxines a través de biosensors, el desenvolupament de
catalitzadors o la fabricació de microreactors biològics.
Quant a la resta d’empreses en funcionament, SIMPPLE, SL,
constituïda legalment sota la forma jurídica d’una societat de
responsabilitat limitada (SL), es troba actualment en un procés
d’expansió i ha elaborat un pla estratègic de creixement de
l’empresa i d’introducció al mercat nord-americà. Per tal
d’optimitzar la consolidació de l’estructura empresarial i les
possibilitats de creixement de l’empresa i agilitzar el procés de
presa de decisions internes, l’òrgan d’administració ha adoptat la
decisió de reduir el nombre de socis, dels 25 actuals a 13. Així, a
raó de la sol·licitud dels socis i administradors, el Consell de
Govern (desembre de 2009) ha aprovat transmetre les
participacions de titularitat de la URV a la societat i, per tant, la
desvinculació d’aquesta societat. No obstant això, la transmissió
de participacions s’ha complementat amb un acord de
col·laboració entre la URV i SIMPPLE, SL, pel qual la URV
participarà en un 9% del repartiment de dividends com a mínim
fins al 2012 i també s’ha acordat el compromís per part de
SIMPPLE, SL de contractar projectes d’R+D+I a la URV i
d’incloure la URV en les sol·licituds d’ajuts i subvencions de
projectes d’R+D+I en cooperació en els quals participin les
administracions públiques. Aquest acord també obre la porta a
altres col·laboracions conjuntes en un futur.
Amb la creació de l’empresa iMicroQ, i la desvinculació de la URV
de SIMPPLE, SL, i de l’empresa EIDOLA, SL, aprovada pel Consell
de Govern en l’exercici anterior (abril de 2009), actualment hi ha
nou empreses que desenvolupen la seva activitat en el marc de la
URV:
9 APLICAT, SL
9 BEYOND FOOD, SL
9 M-BOT SOLUTIONS, SL
9 SMARTOXIDE, SL
9 iMicroQ

Emprenedoria
i propietat
industrial
i intel·lectual

9 NT SENSORS, SL
9 STAITEC CONFIDENCE DATA, SL
9 W3IS2, SL
9 SHIROTA FUNCTIONAL FOODS, SL

La Fundació URV, que és el Trampolí Tecnològic de la URV (Xarxa
TT-ACCIÓ) s’ocupa, entre altres àmbits d’actuació, de donar
suport a la creació d’empeses de base tecnològica i a la protecció
de la propietat industrial i intel·lectual.
L’àrea d’emprenedoria del Centre de Transferència de Tecnologia i
Innovació (CTTi) de la FURV, que té el suport de la Càtedra sobre
el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses de la URV, té
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per objectiu promoure l’esperit emprenedor entre la comunitat
universitària i donar suport a les iniciatives de creació
d’empreses, especialment les que incorporen un elevat
component d’innovació. La FURV ofereix accions de sensibilització,
difusió i formació específica, assessorament en l’elaboració del pla
de negoci i en la posada en marxa de l’empresa, proporciona
espais i serveis bàsics als emprenedors i els facilita l’accés a
diverses fonts de finançament.
Emprenedoria. Resultats principals 2009
Indicador
Emprenedors nous presentats al trampolí
Projectes avaluats pel trampolí
Projectes pels quals es busquen altres fonts de finançament
Projectes que han rebut altre finançament
Cartera de projectes vius

2009
11
11
18
10
10

Font: CTTi-FURV

L’any 2009 la FURV ha atès onze iniciatives i totes han estat
avaluades. D’altra banda, dels divuit projectes que s’han dirigit al
trampolí per obtenir altres fonts de finançament, deu han
obtingut fonts alternatives, tant de caràcter públic com privat, i
sis projectes estan pendents de resolució. Des de la constitució
del trampolí (2004), les activitats engegades han comportat la
creació de tretze empreses en les quals participa la URV, tal com
es detalla en el quadre següent:
Cartera d’empreses que la URV ha creat i hi participa
Empresa
Any de creació
EDIS, SL
1998
ARQUEOLINE, SL
2002
VICIM
2005
SIMPPLE, SL
2005
APLICAT, SL
2006
BEYOND FOOD, SL
2006
EIDOLA, SL
2006
M-BOT SOLUTIONS, SL
2006
SHIROTA FUNCTIONAL FOODS, SL
2007
STAITEC CONFIDENCE DATA, SL
2008
NT SENSORS, SL
2008
W3IS2, SL
2009
SMARTOXIDE, SL
2009
* Fins al 2009

EBT URV

SÍ*
SÍ
SÍ
SÍ*
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Font: CTTi-FURV

Les actuacions de l’àrea de propietat industrial i intel·lectual del
CTTi de la FURV pretenen sensibilitzar la comunitat universitària
per tal de protegir tots els resultats susceptibles de ser protegits,
identificar les noves oportunitats de patents en els grups de
recerca i fer el seguiment i vigilància de les activitats d’R+D+I.
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Propietat industrial i intel·lectual. Resultats principals
2009
Indicador
Invencions detectades proactiva i/o reactiva
Invencions avaluades i valorades
Sol·licituds de patent estatal a nom de la URV
Sol·licituds de patent internacional a nom de la URV
Sol·licituds de patents derivades a EBT
Registres de la propietat intel·lectual
Cartera de la PPI

2009
17
12
1
15
3
2
30

Font: CTTi-FURV

L’any 2009 s’han atès disset sol·licituds per protegir els drets de
la PPI dels resultats obtinguts dels projectes de recerca i treballs
de fi de carrera dels investigadors i estudiants de la URV.
D’aquestes, dotze han estat valorades pel trampolí. La URV ha
sol·licitat una patent a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i
quinze patents internacionals. També s’han detectat tres
invencions que han derivat en la possible creació d’empreses de
base tecnològica i, finalment, s’han tramitat dos registres de la
propietat intel·lectual que eleven a trenta la cartera de la PPI de
la URV.
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Situació de context
Valoració
del model
de la URV
per part
de l’OCDE

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE) ha elaborat un seguit d’informes sobre els
sistemes regionals d’innovació per ajudar les regions en la recerca
de polítiques que promoguin la innovació com a eina de millora de
la competitivitat i la productivitat per tal d’aconseguir un
creixement econòmic sostenible. En aquest sentit, el mes de maig
de 2009 una delegació de l’OCDE va visitar Catalunya per avaluar
el sistema català d’innovació. Aquesta iniciativa fou impulsada pel
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa en virtut d’un
conveni de col·laboració entre la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació (FCRI) i l’OCDE, per donar compliment a un
dels compromisos del Pacte nacional per a la recerca i la
innovació: fer una avaluació internacional del sistema de recerca i
innovació català en conjunt.
La delegació va visitar entitats i instal·lacions científiques i
tecnològiques d’arreu de Catalunya i es va entrevistar amb una
representació d’agents del sistema català d’innovació. L’objectiu
era avaluar, entre altres aspectes, els instruments i resultats en
transferència del coneixement, els diversos nivells de la
governança del sistema, la innovació en les pimes i les grans
empreses, els ens intermediaris de suport a la innovació, les
necessitats de talent científic, els sistemes d’innovació
territorial/local i la identificació de barreres a la innovació en
aquests àmbits. Entre les experiències catalanes d’innovació
territorial i local i institucions valorades, hi ha el model de la
Universitat Rovira i Virgili, l’experiència de Redessa (Reus), el
Sincrotró Alba, Esade-Creapolis i el Parc Taulí. Les conclusions del
projecte s’han recollit en una publicació, OECD Reviews of
Regional Innovation: Catalonia, Spain 2010, i inclou propostes per
millorar el funcionament del sistema d’innovació per situar
Catalunya en el mapa mundial de regions innovadores. Catalunya
és la tercera regió europea, a banda del nord d’Anglaterra i el
Piemont, que disposa d’un document d’aquest tipus.
Posteriorment, el mes de març la URV ha rebut la visita d’una
delegació d’experts externs, també de l’OCDE, que ha visitat
Catalunya en el marc del programa d’estudi sobre la contribució
de les universitats en el desenvolupament i la innovació regional,
per tal de fomentar i implementar polítiques que reforcin les
relacions entre les universitats i els diferents actors dels sectors
econòmics i socials. El programa de col·laboració amb l’OCDE
l’impulsa a Catalunya l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP), l’Ajuntament de Barcelona, el Pla estratègic
metropolità de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la
Fundación Conocimiento y Desarrollo.
El grup d’experts de l’OCDE s’ha reunit amb responsables de les
universitats participants i agents socioeconòmics del territori per
conèixer de primera mà les seves experiències. Quant a la URV, la
delegació n’ha volgut conèixer l’estratègia global, les relacions
entre la Universitat, la recerca i les empreses del sector químic, i
la transferència de coneixement a la societat en els àmbits
cultural i socioeconòmic. Es preveu recollir les conclusions en un
informe que avaluarà i farà recomanacions per a la contribució de
les universitats al desenvolupament regional de Catalunya.
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L’Estratègia
Universitat 2015
i impuls
del programa
Campus
d’Excel·lència
Internacional,…

El Govern de l’Estat va engegar l’any passat l’Estratègia
Universitat 2015 per millorar i modernitzar les universitats
espanyoles mitjançant la promoció de l’excel·lència en formació i
investigació, la internacionalització del sistema universitari i la
implicació en el canvi econòmic basat en el coneixement i la
millora de la innovació. Aquesta iniciativa pretén posicionar les
millors universitats espanyoles entre les cent primeres d’Europa,
promoure campus universitaris globalment més competitius i
situats entre els de més prestigi internacional, i millorar la
qualitat del sistema universitari.
L’Estratègia ha introduït com una de les principals novetats el
programa de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI). La
posada en marxa i execució d’aquest programa, que vol impulsar
les iniciatives més innovadores i competitives resultat de
l’agregació estratègica d’agents que comparteixin un mateix
campus i elaborin un projecte estratègic comú de futur, ha
implicat l’actuació coordinada entre el Govern, les comunitats
autònomes, les universitats i els agents socials i econòmics. Es
tracta, en definitiva, d’un concepte nou d’entorn territorial de
generació, aplicació i ús de coneixement centrat en les
universitats i la interacció amb centres de recerca, parcs
científics, centres tecnològics, l’entorn productiu i altres agents
per contribuir al desenvolupament socioeconòmic de l’entorn local
o regional.

la convocatòria En aquest context, el 2009 s’ha resolt la primera convocatòria de
CEI 2009,… Campus d’Excel·lència Internacional, que ha permès finançar amb
més de 200 M€ els projectes presentats per les universitats
espanyoles. La convocatòria s’estructurava en dos subprogrames:
a) desenvolupament i concreció del Pla estratègic de viabilitat i
conversió a CEI, gestionat pel Ministeri d’Educació, i b) R+D+I i
transferència, gestionat pel Ministeri de Ciència i Innovació. En la
primera edició, s’hi van presentar 51 projectes: 43 que
corresponien a agregacions coordinades per universitats
públiques (el 84% de les universitats públiques) i els altres 8 per
part d’universitats privades.
D’acord amb les bases de la convocatòria, i pel que fa al
subprograma a, en primera fase una comissió tècnica va
seleccionar divuit projectes (quinze de coordinats per universitats
públiques, entre els quals el de la URV, i tres de liderats per
universitats privades), que van rebre una subvenció per
desenvolupar i concretar el Pla estratègic de viabilitat i conversió
a CEI. En aquesta fase, també es va atorgar una menció de
qualitat a tretze projectes d’agregació estratègica pel seu caràcter
estratègic o innovador, els quals rebran finançament per millorar
el pla estratègic de cara a la convocatòria prevista per al 2010.
En segona fase, una comissió d’experts internacionals va avaluar,
a través d’una presentació pública, els plans estratègics de
viabilitat i conversió a CEI corresponents als divuit projectes
seleccionats en la fase anterior, amb els resultats següents:
•

Cinc projectes han obtingut la qualificació Campus
d’Excel·lència Internacional CEI 2009. La resolució
considera que aquests projectes ―dos de Barcelona i tres
de Madrid― tenen un potencial elevat per assolir
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l’excel·lència internacional un cop desplegat el pla
estratègic, i per això rebran un finançament de 73 M€.
•

Quatre projectes s’han reconegut com a Campus
d’Excel·lència Internacional CEI 2009 d’àmbit regional, i
rebran 30,1 M€ per desenvolupar el pla estratègic i assolir
l’excel·lència en l’àmbit regional. Aquests projectes han
estat els únics inclosos en les respectives comunitats
autònomes: Galícia, Cantàbria, Astúries i Andalusia.

•

A la resta de projectes, sis d’universitats públiques i tres
de privades, se’ls ha atorgat la qualificació de projecte
prometedor CEI i se’ls convida a realitzar esforços
addicionals per obtenir el potencial necessari que els
permeti assolir l’excel·lència internacional un cop hagin
desenvolupat el projecte. Aquests projectes rebran un
finançament de 35 M€.

A la taula següent es mostren els resultats de la convocatòria CEI
2009 corresponents al subprograma a, amb indicació del títol del
projecte i les universitats implicades.
Resolució de la convocatòria CEI 2009
Projecte
Universitat
Campus d’Excel·lència Internacional CEI 2009
Barcelona Knowledge Campus
Ciudad Universitaria de la Moncloa: Campus
de Excelencia de la Comunidad de Madrid
Campus Carlos III

Barcelona
Politècnica de Catalunya
Complutense de Madrid
Politècnica de Madrid
Carlos III de Madrid

UAB CEI: Apuesta por el Conocimiento
y la Innovación

Autònoma de Barcelona

Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC

Autònoma de Madrid

Campus d’Excel·lència Internacional CEI 2009 d’àmbit regional
Campus Agroalimentario
Cantabria Campus Internacional
Ad futurum
Campus Vida

Còrdova
Cantàbria
Oviedo
Santiago de Compostel·la

Projecte Prometedor CEI
Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur
Aristós: Pasión por la Excelencia
Campus UPF-Icaria Internacional

Rovira i Virgili
Ramon Llull
Pompeu Fabra

Campus Montegancedo: CEI Orientado
a la Innovación Tecnológica

Politècnica de Madrid

Naunova/Ciudad Politécnica de la Innovación
Deusto Campus Mundus 2015
Campus Excelencia Internacional Granada
Horizonte 2015
Universidad de Sevilla:
Campus de Excelencia Internacional

València
Politècnica de València
Deusto
Granada
Navarra
Sevilla

Font: Ministeri d’Educació
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Quant al subprograma b, d’R+D+I i transferència, el Ministeri de
Ciència i Innovació va atorgar 22 distincions denominades
Campus Excel·lent
en
Investigació
i
Transferència
en
determinades àrees científiques i tecnològiques en què participen
27 universitats. Les distincions aglutinen, en general, les
capacitats de més d’una universitat, centres de recerca públics i
privats i empreses, i el finançament atorgat (50 M€ en forma de
subvenció) permetrà millorar les actuacions de recerca i
transferència de tecnologia en les àrees científiques i
tecnològiques estratègiques per al desenvolupament a mitjà
termini d’un CEI.
i el projecte
Campus
d’Excel·lència
Internacional
Catalunya Sud,
liderat per la URV

La coordinació entre les estructures del coneixement ha estat la
base del projecte CEI Catalunya Sud (CEICS), que ha liderat la
URV per tal de potenciar l’excel·lència i visibilitzar un pol
internacional d’impuls a la societat del coneixement en les
comarques meridionals de Catalunya, basat en el potencial
científic, social i econòmic. Tot això mitjançant l’agregació
estratègica d’Universitat, instituts d’investigació, parcs científics i
centres tecnològics, amb la participació del sector productiu i
assistencial.
El projecte ha estat seleccionat per la comissió tècnica i avaluat
positivament com a projecte prometedor per la comissió
internacional. Aquest reconeixement ha implicat un finançament
de 4 milions d’euros que se sumen al milió d’euros concedits pel
Ministeri de Ciència i Innovació en el subprograma d’R+D+I i
transferència, que ha reconegut el CEICS com a Campus
Excel·lent en Investigació i Transferència en l’àrea de la química.
El finançament obtingut es destinarà a infraestructures i
equipaments que permetran reforçar el projecte, d’acord amb la
Generalitat de Catalunya. La Universitat presentarà una nova
candidatura a la convocatòria del 2010, en què accedirà
directament a la presentació del projecte davant la comissió
internacional.
L’estratègia desenvolupada per la URV té com a objectiu principal
dotar el territori d’una estructura del coneixement amb visibilitat i
reconeixement internacionals amb la col·laboració de les
institucions i els agents del territori. El projecte es planteja sumar
les capacitats de la Universitat, els instituts de recerca (ICIQ,
IISPV, IREC, IPHES, ICAC, IRTA, INCAVI), els centres tecnològics,
els hospitals (Joan XXIII, Sant Joan, Pere Mata i Verge de la
Cinta) i els centres de recerca privats, per potenciar
conjuntament les respectives investigacions. També es compta
amb els parcs científics i tecnològics impulsats per la URV a la
demarcació, on també participa el sector productiu: el Parc
Científic i Tecnològic de Tarragona, el Tecnoparc (Reus), el Parc
Científic i Tecnològic de Turisme i Oci (Vila-seca) i el Parc
Tecnològic del Vi (Falset). En suma, la proposta del CEICS ha
aconseguit la participació de 41 institucions i entitats i el suport
de 30 empreses. Tot aquest potencial s’ha estructurat
internament en cinc subcampus especialitzats: Química i Energia,
Nutrició i Salut, Turisme i Oci, Patrimoni, i Cultura i Enologia.
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Resum dels objectius del curs
Dimensió regional


Facilitar la formació superior permanent de les persones al llarg de la vida.



Promoure l’expansió del coneixement i la innovació en el territori.



Fomentar el desenvolupament econòmic i social de l’entorn.



Crear un marc de relacions de benefici mutu amb els agents socioeconòmics.

Dimensió internacional


Impulsar la projecció internacional de la URV.



Internacionalitzar l’oferta de postgrau.



Facilitar la mobilitat d’alumnat i professorat.



Tenir presència activa a Brussel·les.



Definir un model organitzatiu intern de la internacionalització.

7.

Dimensió regional

El Pla estratègic El Claustre celebrat el 28 de maig de 2009 va aprovar el Pla
de la tercera estratègic de la tercera missió (PE3M) de la URV, que completa,
missió conjuntament amb el Pla estratègic d’internacionalització, una
visió global de la Universitat iniciada amb els plans estratègics de
docència i recerca. El PE3M ofereix una visió global i compartida
del conjunt d’activitats i projectes de tercera missió, per tal
d’ajudar a fixar objectius i a seguir-ne quantitativament
l’assoliment, tot facilitant la presa de decisions estratègiques en
aquest àmbit. Per això, ha volgut ser un instrument àgil, dinàmic i
participatiu, amb una visió equilibrada i integradora de les
diferents missions de manera que permeti prioritzar les accions
estratègiques alineades amb les altres missions, detectar
mancances i coordinar millor el conjunt d’activitats, així com
avaluar l’adequació de les estructures organitzatives orientades al
compliment eficaç dels objectius.
S’han definit cinc eixos articuladors de l’activitat de tercera missió
que duu a terme la Universitat i els objectius principals, ordenats
del vessant sociocultural al socioeconòmic:
Eix 1: Foment de l’extensió cultural
• Contribuir a divulgar la cultura, la ciència, la tècnica, les
arts i el coneixement com a bases del progrés social.
• Visibilitzar l’activitat de la URV.
• URV agent generador de cultura.
Eix 2: Acció social, voluntariat i cooperació al desenvolupament
•
•
•
•

Complir amb el compromís social.
Donar resposta a una demanda social.
URV agent generador de canvi social.
Gènere.
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Eix 3: Acció internacionalitzadora territorial
• Aprofundir en la dimensió internacional de la URV per
potenciar el desenvolupament territorial.
• URV agent facilitador de la internacionalització del territori.
Eix 4: Vertebració socioeconòmica regional/territorial
• Contribuir al progrés socioeconòmic del territori de manera
sostenible.
Eix 5: Transferència de coneixement i de tecnologia
• Potenciar i posar a disposició la transferència del
coneixement i de la tecnologia envers el sistema econòmic i
productiu.
Posteriorment, el Consell de Govern (juliol de 2009) va acordar
constituir la Comissió de Tercera Missió, per tal planificar, fer el
seguiment i avaluar —establint els indicadors adequats— els
diferents programes d’activitat. Aquesta comissió operarà en un
doble àmbit, tant polític com tècnic, i resta conformada pels
membres de la comissió redactora del Pla:
Rector (president)
Vicerector de Relacions Externes
Vicerector de Transferència i Innovació
Vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària
Delegat del rector a les Terres de l’Ebre
Gerent o persona en qui delegui
Coordinador del Pla Estratègic del Camp
Director general de la FURV
Secretari del Consell Social
Responsable tècnica del Campus Extens
Coordinadora de la Unitat d’Internacionalització
Cap del Gabinet del Rector
Tècnic CCD-URV Solidària
Cap del SEGEU
Directora del CTTI-FURV
Director de l’OTRC
Estudiant a proposta del Consell d’Estudiants de la URV

Facilitar la formació superior permanent de les persones al llarg de la vida
La Universitat La Universitat d’Estiu ha generat un espai de reflexió, formació i
d’Estiu divulgació del coneixement que ha permès als alumnes completar
la seva formació i ha afavorit la presència de la institució al
territori. En l’edició del 2009, tot i que s’ha mantingut l’oferta de
cursos (de 39 a 42), el nombre d’estudiants s’ha reduït i s’ha
tancat l’evolució a l’alça de les persones matriculades des del
2005. En aquesta edició, s’ha incorporat Valls com a nova seu de
la Universitat d’Estiu. Així, els 42 cursos que s’han dut a terme en
les tretze seus ―dotze cursos i vuit seus a les Terres de l’Ebre―
han tingut una assistència de 1.138 alumnes, que ha comportat
una reducció de la matrícula del 7,9% respecte al 2008, sobretot
en els cursos organitzats a Tarragona i Reus.
Com a singularitat de l’edició d’enguany, cal destacar que l’acte
inaugural es va realitzar a les instal·lacions del Club Nàutic de
Cambrils, i va consistir a preparar un plat pel gastrònom i cuiner
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Diego Campos i l’esportista olímpic Fabià Escudé, mentre
dissertaven sobre esport i nutrició. Pel que fa a les activitats
complementàries, es va organitzar un cicle de cinema i
astronomia a l’Auditori del Centre Social i Cultural de Tarragona
de la Fundació CaixaFòrum, un programa de conferencies obertes
i visites culturals, així com nombroses col·laboracions amb
mitjans de comunicació.
El programa Amb el propòsit de posar a l’abast de tota la ciutadania una
URV Ciutadana formació continuada de qualitat adaptada als seus interessos i
necessitats, el curs 2009-10 la URV ha continuat amb èxit la
tercera edició de la URV Ciutadana. Aquest programa està
orientat a les persones més grans de 55 anys que, sense requisit
previ de titulació i sense superar cap prova d’accés, vulguin
cursar assignatures de titulacions universitàries dins d’una oferta
predeterminada.
Enguany s’han ofert 125 assignatures entre els dos
quadrimestres, i s’han inclòs matèries de tots els àmbits del
coneixement que es poden cursar als centres de la URV a
Tarragona, Reus, Vila-seca i Tortosa. S’hi han matriculat 83
estudiants, un 29,7% més que el curs anterior (64), que
concentren les preferències en l’àmbit d’humanitats, com ho
demostra el fet que la Facultat de Lletres aplega el 72% de les
matrícules.
Relació oferta/matrícula d’assignatures per centre. Curs 2009-10
Oferta
Centres
Fac. Lletres
Fac. Ciències Jurídiques
Fac. Química
Escola Universitària de Turisme i Oci
Fac. Ciències de l’Educació i Psicologia
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Fac. Ciències Econòmiques i Empresarials
Fac. Medicina i Ciències de la Salut
Escola Universitària d’Infermeria
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Fac. Enologia
Total

1Qi
anual
17
9
9
8
7
4
5
2

61

Matrícula

1Qi
2 Q Total anual
24
41
42
8
17
9
8
17
2
5
13
4
4
11
3
5
9
6
3
8
3
3
3
1
3
2
2
1
1
64 125
69

Font: SEGEU

També cal destacar l’acte de reconeixement i lliurament de
diplomes a la segona promoció d’estudiants del programa URV
Ciutadana. Així mateix, tal com contempla la normativa, aquest
curs es preveu atorgar els primers títols propis als estudiants que
hagin aconseguit 60 crèdits avaluats positivament.
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2 Q Total
47
89
1
10
1
3
4
1
4
1
7
2
5
2
2

55
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Diversificar
l’oferta
formativa
per a la
gent gran

Les Aules de la Gent Gran són un projecte social engegat per les
principals universitats catalanes que busca donar una sortida a les
inquietuds culturals de la població de més edat. La URV, dins la
seva política de participació cívica, és conscient de la importància
de la seva relació amb l’entorn social i per això potencia el
desplegament de noves aules i el dinamisme de les que ja
funcionen.
L’any 2009 tres nous municipis s’han incorporat a la xarxa d’Aules
de la Gent Gran: Santa Coloma de Queralt i la Sénia, ambdues en
el marc del Campus Extens, i Mont-roig del Camp. Així, en les
dinou aules que han organitzat activitats durant el curs 2008-09
hi ha participat un total de 2.550 assistents. A banda de les aules
que ja funcionen a les deu comarques de la demarcació, n’hi ha
d’altres a Móra d’Ebre i Ulldecona que duen a terme el programa
preliminar d’activitats previ a la formalització del conveni com a
Aules de la Gent Gran.
Com a eina de coordinació, cada curs acadèmic es fan trobades
regulars entre la Universitat i representants de les aules. Aquest
acte vol ser un espai per a la reflexió, per intercanviar
impressions sobre el funcionament de les aules, els continguts
dels programes de conferències, la satisfacció dels assistents i les
millores que cal introduir-hi.
També cal destacar, com a novetat, que per als membres de les
aules es prepara una activitat similar a les jornades de portes
obertes, que es fan cada any per donar a conèixer la URV als
nous estudiants a través de visites guiades pels centres. El curs
passat es va fer un projecte pilot amb membres de l’aula de
Cambrils i enguany està previst oferir aquesta activitat a l’aula de
Tarragona.

Promoure l’expansió del coneixement i la innovació en el territori
El Campus Extens:
un projecte
estratègic
de la missió
territorial
de la URV

El curs 2009-10 ha estat marcat, entre altres coses, per la
consolidació del Campus Extens de la URV. Aquest projecte es va
iniciar formalment el curs 2004-05, amb l’objectiu d’apropar les
noves tecnologies al territori amb un enfocament clarament
tecnològic. Posteriorment, després d’un període de latència, es va
rellançar el projecte amb un nou enfocament basat en la
complicitat entre l’activitat cultural de la Universitat i la dels
municipis com un element vertebrador de la relació de la
Universitat amb el seu territori de referència. D’aquesta manera
s’iniciava la fase pilot d’implantació del projecte i al desembre de
2007 s’inaugurava la primera antena del coneixement a Salou.
El projecte gaudeix de la col·laboració dels ajuntaments, que
acullen les antenes i posen espais municipals a disposició de la
Universitat per realitzar les activitats de les antenes, i del suport
econòmic de la Diputació de Tarragona. També cal destacar la
col·laboració amb l’Institut Ramon Muntaner (IRM) en la seva
tasca facilitadora del contacte entre la Universitat i els
ajuntaments i els centres d’estudis, que s’ha intensificat aquest
curs en materialitzar-se l’encàrrec de la gestió de la majoria de
les antenes a centres i instituts d’estudis vinculats a l’IRM.
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Quant a la creació de noves antenes, a les sis que ja estaven en
funcionament aquest curs s’hi han afegit Móra d’Ebre (desembre
de 2009), que té un abast comarcal, i Torredembarra (febrer de
2010). La figura següent mostra l’evolució de la implantació de
les antenes que s’han posat en marxa, i també s’hi indica, entre
parèntesis, la data d’inauguració.

Durant aquest any es preveu la incorporació dels cinc centres
cívics de la ciutat de Tarragona (Part Alta, Torreforta, Bonavista,
Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau) a la xarxa d’antenes del
coneixement, i la posada en marxa de noves antenes a Reus,
mitjançant un conveni amb el Centre de Lectura, Falset, la Pobla
de Mafumet, Vilafranca del Penedès, Tortosa, el Vendrell i la
Fatarella.
Així, doncs, quan acabi el curs actual, la xarxa d’antenes del
coneixement estarà formada per setze nodes, que completen les
previstes en la fase pilot. L’activitat generada al voltant del
desplegament de les antenes ha permès consolidar aquest
projecte estratègic de la URV per al desenvolupament de la seva
missió territorial, de compromís amb les institucions i agents
motors del territori, en totes les dimensions, des del vessant
sociocultural fins al socioeconòmic.
L’activitat de les antenes es desenvolupa d’acord amb les línies
d’actuació definides el curs passat (informació, extensió cultural,
formació, relació amb centres de secundària i transferència de
tecnologia), i es converteixen en un punt de referència al municipi
quant a informació sobre la Universitat, alhora que es presenten
com a plataformes de difusió de l’activitat dels centres, grups de
recerca i altres unitats de la URV. A més, enguany s’ha posat en
marxa
el
nou
espai
web
del
Campus
Extens
(http://www.urv.cat/antenes_coneixement/), que vol ser un
instrument de visualització i coordinació del projecte. Un altre
dels instruments de coordinació són les trobades periòdiques que
mantenen els responsables de les antenes del coneixement.
D’altra banda, també s’ha treballat en la definició d’una línia
d’imatge que ha de reflectir la missió i els objectius del projecte.
Finalment, les activitats que
s’estructuren en tres eixos:

duen

a

terme

les

antenes

I. Activitats específiques de cada àmbit territorial: organització
de tallers, cursos i jornades que donen resposta a les
necessitats captades, col·laboració en projectes de les
entitats culturals locals, participació en la programació
d’actes per a les festes majors o setmanes culturals i
científiques. Per citar-ne uns quants exemples, es pot fer

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Abril 2010

114

Territori, societat i internacionalització

esment de l’Aula de Poesia de Cambrils, la col·laboració amb
la Setmana de la Ciència de Cambrils, el cicle de cinema
sobre la dona per a l’associació de dones colomines a Santa
Coloma de Queralt o el concurs de fotografia de l’antena de
Salou en el marc de la festa major d’hivern.
II. Activitats de la URV, per tal d’estendre al territori actuacions
pròpies de la Universitat: xerrades divulgatives per als
centres de secundària, sessions informatives sobre els
programes de mobilitat, activitats dissenyades per als
diversos anys culturals en què participa la URV, aules
d’extensió universitària per a la gent gran, activitats de
cooperació del Centre de Cooperació al Desenvolupament
URV Solidària.
III. Activitats pròpies del Campus Extens, dissenyades
específicament per fer-les arribar a tots els punts de la xarxa
d’antenes com el premi de batxillerat, que s’atorga a un
alumne destacat de cadascun dels municipis amb antena;
cicles específics de l’activitat “Els dijous cooperactius”, fruit
de la col·laboració amb URV Solidària, o bé sessions
informatives sobre l’EEES i els nous plans d’estudi a la URV a
associacions de mares i pares d’alumnes dels IES.
Programa Amb l’objectiu de donar una resposta a l’augment de demandes
d’acció social socials al nostre territori, fruit de la complexa situació econòmica
de la URV que vivim, el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV
Solidària ha impulsat un programa d’ajuts a activitats d’acció
social d’entitats del nostre territori, que se suma al ja clàssic
programa de suport a les activitats de cooperació al
desenvolupament d’organitzacions no governamentals. La idea és
donar suport a entitats que treballen amb persones amb
dificultats econòmiques i socials, i que fruit del moment actual de
crisi econòmica i d’augment de l’atur han vist incrementar
considerablement les seves actuacions i les sol·licituds de
resposta. Al mateix temps, s’ha col·laborat activament amb un
estudi sobre les dades de la pobresa al Camp de Tarragona
coordinat pel Dr. Àngel Belzunegui, que permet conèixer la
realitat de les necessitats d’acció social del territori.
En aquest sentit, el Consell de Govern (juliol de 2009) va donar el
vistiplau al fet que des de l’òptica de la solidaritat i el voluntariat
la Universitat impulsi diferents línies d’actuació orientades a:
•

Desenvolupar activitats de formació en els barris més
necessitats, com ara cursos i tallers, aules de la gent gran,
mitjançant les xarxes i els programes d’activitat dels
centres cívics i altres estructures similars.

•

Convocar ajuts a programes d’entitats d’atenció social a
càrrec del fons de la URV Solidària.

•

Afavorir que els membres de la comunitat universitària
participin com a voluntaris en les entitats d’acció social del
territori.

•

Donar suport a la tasca d’observació permanent de la
realitat de la pobresa a partir de l’elaboració d’estudis
socioeconòmics sobre la pobresa a la demarcació de
Tarragona amb col·laboració amb entitats d’acció social.
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•

Estudiar col·laboracions concretes amb les línies d’activitat
del banc d’aliments de Creu Roja i l’Ajuntament de
Tarragona.

2009: Any L’any 2009 va ser molt singular per a la ciència i l’humanisme a
de la Ciència causa de la coincidència de diferents efemèrides: feia 400 anys
i l’Humanisme que Galileu va utilitzar per primera vegada un telescopi per mirar
cap al cel; 150 anys que Darwin va publicar L’origen de les
espècies; 100 anys de l’afusellament de Francesc Ferrer i
Guàrdia, creador de l’Escola Moderna, i 60 anys de la mort a l’exili
d’Antoni Rovira i Virgili.
Per tot això, la Universitat Rovira i Virgili va decidir dedicar l’any
2009 a la ciència i l’humanisme i, al mateix temps, participar en
l’Any Internacional de l’Astronomia declarat per la UNESCO.
En aquest sentit, la URV va coordinar diverses activitats de
divulgació científica, lúdiques i culturals, com ara cicles de
conferències i de cinema, taules rodones, cursos i exposicions, i
va prestar una atenció especial a la divulgació del paper de les
dones en la creació científica. Per citar-ne uns quants exemples:
• Realització d’observacions
indrets de la demarcació.

astronòmiques

en

diferents

• Edició de planisferis per fer observacions amateurs que es
van distribuir entre els assistents dels diferents actes,
membres interessats de la comunitat universitària i
alumnes de secundària.
• Col·laboració de la URV en l’edició de la versió catalana del
calendari Astrònomes que van fer història.
• Programació de dues suites orquestrals amb una selecció de
peces musicals vinculades a l’astronomia.
• Investidura com a Doctora Honoris Causa de la URV de
l’astrònoma i professora Margaret Geller.
En totes les activitats hi van col·laborar diverses entitats
públiques i privades de la demarcació, i hi van participar les aules
d’extensió cultural de la URV, les antenes del coneixement del
Campus Extens, l’Observatori de la Igualtat, així com altres
serveis de la Universitat.
Fomentar el desenvolupament econòmic i social de l’entorn
La Mesa
Socioeconòmica
i el Pla estratègic
del Camp
de Tarragona

La Mesa Socioeconòmica —constituïda per les cambres de comerç
de Reus, Tarragona i Valls; les patronals CEPTA i PIMECTarragona; els sindicats UGT, CCOO, Unió de Pagesos, l’Autoritat
Portuària de Tarragona, i la Universitat Rovira i Virgili— ha
focalitzat la seva tasca en el seguiment del Pla Estratègic del
Camp de Tarragona.
En aquest sentit, i amb el suport de Banco Santander, s’ha iniciat
la creació d’una estructura pròpia que permet avançar en el
seguiment del Pla i en la definició dels nous projectes per
desenvolupar.
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El Pla estratègic del Camp de Tarragona reivindica un model de
construcció d’un país en xarxa, descentralitzant i distribuint els
serveis i els punts de generació de coneixement i, sobretot, de
presa de decisions.
Establiment
d’un marc
de diàleg
i cooperació
amb els agents
del territori

La URV manté comissions d’enllaç permanent amb la Diputació de
Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona i l’Ajuntament de Reus. La
finalitat d’aquestes comissions bilaterals és establir un marc de
diàleg i col·laboració entorn d’aquells temes que la Universitat i
les institucions esmentades consideren clau per al futur dels
àmbits territorials respectius. Les activitats més importants
d’aquestes comissions durant el darrer any han estat les
següents:
•

Comissió URV-Diputació de Tarragona. Entre maig de 2009
i març de 2010 s’ha reunit en tres ocasions. El tema
fonamental de la col·laboració amb la Diputació ha estat el
seguiment de la iniciativa Tarragona, Regió del
Coneixement, una oficina tècnica cofinançada per ambdues
institucions que pretén multiplicar l’accés de les empreses i
institucions locals als recursos europeus, estatals i
regionals dedicats a R+D+I. Cal destacar molt
especialment la tasca de suport de l’oficina a la
compareixença de la URV a la convocatòria de Campus
d’Excel·lència Internacional. A banda d’aquesta iniciativa,
la comissió d’enllaç ha promogut múltiples actes i activitats
culturals, socials i d’extensió universitària, entre les quals
destaca la promoció de les antenes del coneixement i la
Universitat d’Estiu.

•

La comissió URV-Ajuntament de Tarragona s’ha reunit
unes quantes vegades, i ha mantingut com a eix prioritari
de col·laboració la definició dels espais de creixement dels
campus URV facilitats pel desenvolupament del Pla
d’ordenació urbanística municipal (POUM), que sembla que
ja es troba en la fase final d’aprovació. La creació del Parc
Científic i Tecnològic de Tarragona queda encara pendent
de concreció, tot i que s’espera que tingui lloc tan bon
punt les converses de l’Ajuntament amb l’Incasòl sobre
aquest afer arribin a bon terme.

•

La comissió URV-Ajuntament de Reus ha progressat
notablement en el desenvolupament del campus Bellissens
i del Tecnoparc. Com a conseqüència d’aquesta
col·laboració en el cofinançament de projectes i de la
decisió de la URV d’intensificar l’aportació de recursos per
a inversió, es troben en construcció l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura (ETSA) i l’edifici del Centre
d’R+D+I en Nutrició i Salut, s’està elaborant el projecte
d’urbanització
global
del
campus
i
properament
s’encarregarà el projecte de nou CRAI i edifici de serveis,
així com la licitació de la construcció i gestió d’una
residència universitària.
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Crear un marc
socioeconòmics

de

relacions

de

benefici

mutu

amb

els

agents

Nova càtedra La missió territorial de la URV s’ha articulat, entre altres
d’Economia Local iniciatives, a través d’accions que fomenten la interacció de la
i Regional Universitat amb empreses i institucions en benefici de la societat.
En aquest marc, un dels instruments utilitzats sovint són les
càtedres, que garanteixen l’assoliment d’objectius amplis en
matèria de docència, recerca, innovació, transferència i difusió de
coneixements, des d’una perspectiva interdisciplinària.
En el darrer any, el Consell de Govern (desembre de 2009) ha
aprovat la proposta de creació d’una càtedra d’Economia Local i
Regional al campus de les Terres de l’Ebre. La càtedra, finançada
per la Diputació de Tarragona, a través de l’Organisme Autònom
de Desenvolupament Local, l’Ajuntament de Tortosa i la URV, vol
fomentar el coneixement sobre l’economia local i regional,
especialment a les Terres de l’Ebre, a partir d’un enfocament
multidisciplinari per mitjà d’accions de formació, recerca,
transferència i divulgació. En aquest sentit, la càtedra s’ha
plantejat els objectius següents:
•

Donar suport a la formació superior especialitzada en
l’àmbit econòmic i empresarial.

•

Difondre el coneixement sobre l’economia local i regional
de les Terres de l’Ebre.

•

Impulsar treballs de recerca centrats en l’anàlisi de
l’economia local i regional dels territoris i els sectors
productius de les Terres de l’Ebre.

•

Proporcionar serveis de transferència tecnològica en l’àmbit
de l’anàlisi econòmica.

D’altra banda, a la càtedra URV-Empresa sobre el Foment de
l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses s’hi ha incorporat com a
patrocinadora la Fundació Bancaja. Aquesta entitat i la URV han
signat un conveni pel qual es crea el Programa Bancaja Joves
Emprenedors, que reforçarà les actuacions que promou la
càtedra. El programa té per objectiu organitzar activitats de
formació i fomentar la recerca sobre temes relacionats amb
l’emprenedoria. La càtedra de la URV s’afegeix a la xarxa de
quaranta càtedres Bancaja Joves Emprenedors que ha establert
l’entitat amb altres universitats espanyoles i quatre més amb
universitats llatinoamericanes.
Amb la creació d’aquesta càtedra, la URV n’impulsa nou en àmbits
diversos del coneixement. D’aquestes, tres estan formalitzades
amb empreses, quatre amb institucions del territori i dues amb la
UNESCO, tal com mostra el quadre següent.
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Càtedres creades a la URV
Càtedra
Càtedres universitat-empresa

Constitució

Patrocinadors

DOW de Desenvolupament Sostenible
Foment de l’Emprenedoria
i la Creació d’Empreses

2005
2006

DOW Chemical Ibèrica
Consell Social (URV) Fundació Bancaja - Diputació
de Tarragona - PIMEC CEPTA - Cambres de comerç
de Reus, Tarragona, Tortosa
i Valls

Internacional URV/REPSOL YPF
d’Excel·lència en Comunicació
Càtedres universitat-institucions
Antoni Pedrol i Rius
d’Estudis Jurídics Locals

2007

REPSOL YPF

2007

Fundació URV - Ajuntament
de Reus - Fundació Cultural
de Reus Pedrol Rius

Ciència i Humanisme
Foment de la Innovació Empresarial
Economia Local i Regional

2008
2008
2010

Caixa Tarragona
Diputació de Tarragona
Diputació de Tarragona
(OADL) - Ajuntament
de Tortosa

2006
2007

DIUE - Banc Santander
DIUE

Càtedres UNESCO
Diàleg Intercultural al Mediterrani
Privadesa de Dades

Programa de
relacions
amb centres
de secundària

Amb relació a la captació d’alumnat, i amb l’objectiu d’apropar la
Universitat als centres de secundària de la demarcació, la URV ha
continuat les activitats de vinculació amb els centres dirigides a
donar-la a conèixer (oferta d’estudis, instal·lacions), a orientar la
vocació universitària i a facilitar l’accés al món universitari dels
estudiants de secundària. L’acostament al món universitari es
vehicula des de la Universitat a partir de la participació en fires i
salons, fonamentalment de la demarcació i al Saló de
l’Ensenyament que se celebra a Barcelona (set fires el curs 200910), la presentació de la URV als centres de secundària (75
presentacions en 66 instituts de la demarcació en què han
participat gairebé quatre mil alumnes, entre novembre de 2009 i
febrer de 2010) i l’organització de les jornades de portes obertes
a tots els centres de la URV en les quals enguany han participat
1.933 persones, entre alumnat de secundària i familiars, un
11,5% més que l’any passat (1.733).
Una altra actuació orientada a enfortir el marc de relacions amb
els centres de secundària de la demarcació, i com a mecanisme
de fidelització institucional ―ja que s’ha establert com a requisit
indispensable per obtenir el premi el compromís de l’estudiant a
matricular-se a la URV el curs següent―, és la instauració dels
premis del Consell Social als millors treballs de recerca de
secundària, que enguany han celebrat la tercera edició. En l’edició
de 2009, s’han premiat deu estudiants d’instituts de Tarragona,
Reus i Alcanar, que tenen la matrícula gratuïta de primer curs
d’un ensenyament de la URV, i reben un ordinador portàtil i un
xec de 300 € per a l’adquisició de material didàctic i/o bibliogràfic
per al centre de secundària al qual pertanyen. A més, per tal de
fer un reconeixement als autors i als centres de secundària
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premiats, s’ha editat el llibre Recerca i talent jove, dins la
col·lecció de publicacions institucionals Universitat Rovira i Virgili,
que recull vint-i-dos treballs guanyadors dels premis que ha
atorgat el Consell Social entre 2007 i 2009.
Fòrum
de l’Ocupació
Universitària
de la URV

El mes d’abril tindrà lloc una nova edició, la sisena, del Fòrum de
l’Ocupació Universitària de la URV. Aquest fòrum, ja arrelat com a
punt de trobada entre la comunitat universitària i el sector
socioeconòmic de la demarcació, es duu a terme en dues seus: al
campus Bellissens, adreçat als ensenyaments amb un perfil de
gestió i administració, i al campus Sescelades, més orientat als
ensenyaments cientificotècnics.

Carnet
d’amigues
i amics
de la URV

Al febrer de 2008, el Consell de Govern va donar el vistiplau a la
creació d’una comissió tècnica encarregada de desenvolupar les
directrius fixades en el document marc sobre amics de la URV
amb els objectius següents:
•

Estendre serveis universitaris a l’entorn proper.

•

Potenciar la presència social i el paper de dinamització de
la universitat en el seu territori de referència.

•

Reforçar el sentiment de pertinença a la URV.

•

Informar i fidelitzar futurs membres de la comunitat
universitària.

La línia de treball encetada per aquesta comissió s’ha centrat a
definir els perfils dels usuaris potencials i el catàleg de serveis que
se’ls pot oferir. En aquest sentit, la comissió ha treballat en la
definició d’una proposta de carnet d’amigues i amics de la URV,
que ha presentat al Consell de Govern al febrer de 2010.
Com a mecanisme de fidelització de la comunitat universitària, i
per tal de reforçar el sentiment de pertinença a la URV, aquesta
actuació preveu dotar d’un carnet de prestació de serveis a
l’entorn social que està o ha estat vinculat a la URV; agrupar
persones que volen establir una vinculació amb la URV sense serne membres i gaudir d’un conjunt de serveis, i, finalment, donar
resposta als membres temporals de la URV quant a la prestació
dels serveis associats al carnet de la URV.
La proposta estableix dos tipus de col·lectius com a beneficiaris
del carnet. D’una banda, les persones que han format part de la
comunitat universitària (antics alumnes o membres del PDI i del
PAS) i les que hi col·laboren voluntàriament en pràctiques docents
o en activitats d’extensió universitària, que gaudirien de carnet
gratuït. I, de l’altra, els usuaris de serveis o activitats
universitàries
diverses
(per
exemple,
aules
d’extensió
universitària) i qualsevol altra persona. També s’ha establert una
carta preliminar de serveis, entre els quals hi ha el gaudi de la
comunicació corporativa, accés i ús del CRAI sota unes condicions
determinades, participació en aules d’extensió universitària, accés
a la borsa d’habitatge i borsa de treball, descomptes en la
matrícula de cursos que ofereixen els serveis de la URV, etc.
Amb el vistiplau del Consell de Govern, es treballa en el
desenvolupament del reglament del carnet d’amigues i amics de
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la URV, la definició de la línia d’imatge del projecte i la campanya
de publicitat, amb l’objectiu que aquest servei estigui disponible a
partir del gener de 2011.
Cooperació al El desenvolupament de la tercera missió de les universitats,
desenvolupament vinculada a establir relacions amb el seu entorn social i econòmic,
URV Solidària s’ha articulat a partir de diferents instruments. Atenent la funció
social i el compromís de les universitats amb la solidaritat, la URV
s’ha dotat del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV
Solidària.
Les activitats que ha desenvolupat aquest centre durant el darrer
curs s’han articulat al voltant de quatre eixos d’actuació:
1. Sensibilització de la comunitat universitària i de la societat.
2. Formació i capacitació tècnica.
3. Projectes i programes de cooperació.
4. Accions diverses.
El desplegament del pla de treball previst ha permès organitzar i
participar en diferents actes (cicles de conferències, jornades,
exposicions) sobre aspectes específics de la cooperació per al
desenvolupament. En el marc dels actes commemoratius dels 10
anys de la URV Solidària, s’han dut a terme diferents actes, des
d’espectacles fins a la presentació del projecte de la Coral de la
URV
a
Nicaragua
o
la
presentació
d’una
samarreta
commemorativa.
En l’àmbit de la formació, cal destacar la desena edició del curs
d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional (22
alumnes), la novena edició del curs Introducció a la Cooperació
Internacional (16 alumnes) i el cicle de conferències Els Dijous
Cooperactius, que té lloc el tercer dijous de cada mes. També
s’han dut a terme projectes de cooperació universitària, incloenthi la integració de voluntaris a projectes de cooperació
internacional impulsats per ONGD del territori al Camerun, Cuba,
l’Equador, Guatemala, Mèxic i Nicaragua, en què cal destacar el
projecte “El cant coral com a dinamitzador social. Enfortiment i
cohesió social mitjançant dinàmiques de cant coral”, en el qual va
participar la Coral de la URV. Finalment, dins l’eix d’actuació
“Accions diverses”, cal destacar el suport logístic i finançament
del Centre en el desplaçament del grup de rescat amb gossos K-9
a Haití al gener de 2010.
Potenciar
les relacions
amb el monestir
de Poblet

El monestir de Poblet és un referent cultural i patrimonial de les
comarques de Tarragona i, per extensió, del conjunt de
Catalunya. Tant és així que l’any 1991 fou reconegut per la
UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat.
Dins l’estratègia de relació amb els agents i entitats del territori i
per tal de complir la missió de desenvolupament social i econòmic
encomanada a la Universitat, s’ha establert un marc de
col·laboració que ha de permetre vincular la URV i Poblet. A fi
d’assolir aquest objectiu, s’ha signat un conveni marc (febrer de
2010) entre la Diputació de Tarragona, la URV i Poblet. Una de les
primeres col·laboracions en què se centra l’acord és en les
infraestructures de la informació i la comunicació. En aquest
sentit, s’han previst diverses actuacions:
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•

La connexió de Poblet a Internet, a través de la URV,
mitjançant la tecnologia per ones, que disposa del suport
econòmic de la Diputació de Tarragona.

•

El buidatge al catàleg col·lectiu de les universitats de
Catalunya dels més de 100.000 volums de la biblioteca del
monestir de Poblet a través d’una aplicació que ha
desenvolupat la URV i que permet l’accés a tot el fons de
qualsevol usuari de la xarxa a través del domini URV.

•

La digitalització de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià,
que inclou unes 40.000 fotografies i més d’un milió de
pàgines, el qual pot esdevenir objecte d’importants
recerques.

•

L’hostatge del repositori d’informació sobre temes de
ciència, filosofia i teologia que estan elaborant les
universitats pontifícies de Roma i que, a Catalunya, duu a
terme el monestir de Poblet.

Aquest marc de col·laboració obre les portes a una vinculació més
estreta entre la URV i Poblet que es pot estendre a altres àmbits
d’actuació de la Universitat, especialment els relacionats amb les
activitats d’extensió universitària i d’study abroad.

8.

Dimensió internacional

En l’àmbit institucional
Impulsar la projecció internacional de la URV
El Pla estratègic El Pla estratègic d’internacionalització 2009-13 (PEI), aprovat per
d’internacionalització Claustre el 28 de maig de 2009, ha iniciat el desplegament amb la
constitució de la Comissió d’Internacionalització.
Aquesta comissió, que comporta la supressió de la Comissió
Permanent de Captació Internacional, es va constituir al Consell
de govern de juliol de 2009 i va quedar integrada per:
Tres vicerectors:
Vicerectora de Postgrau i Relacions Internacionals (que lidera la Comissió)
Vicerector de Política Acadèmica i de la Recerca
Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries
Un secretari executiu:
Coordinadora de la Unitat d’Internacionalització (secretari executiu)
Cap del Centre Internacional
Dos estudiants: un de grau i un de postgrau a proposta del Consell
d’Estudiants (encara per determinar)
Un membre del PDI per a cadascun dels cinc àmbits científics

La reunió constitutiva d’aquesta comissió es va fer el 6 d’octubre
de 2009, en què es van presentar les funcions i el funcionament
de la Comissió als seus membres. La Comissió té, entre les
funcions, assegurar el seguiment i aplicació del PEI, aconsellar la
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millor manera d’implementar les accions previstes, aprovar els
plans d’acció anuals i fer d’enllaç amb la comunitat universitària,
de manera que la Comissió ha d’estar al corrent dels criteris de
centres, facultats i departaments, i, a l’inrevés, la Comissió haurà
d’informar els centres, facultats i departaments de les seves
decisions. Es preveu que es reuneixi tres cops a l’any.
En la reunió de constitució, es va aprovar el pla d’actuació 2009
de les accions del PEI, constituït per divuit accions. En total, s’han
treballat 26 indicadors per al desplegament de les accions
previstes, dels quals se n’han acomplert 23. Els tres restants ja
s’han iniciat i es preveu que s’acompliran durant el 2010.
Els objectius que emmarquen el desplegament de les estratègies i
línies d’actuació són els següents:
1. Internacionalitzar la Universitat i promoure la cultura
d’internacionalització a la institució.
2. Incrementar la visibilitat internacional de la recerca a la
URV i establir indicadors per mesurar la qualitat de la
internacionalització en els eixos prioritaris de recerca.
3. Internacionalitzar els programes docents, atraient alumnat
internacional i internacionalitzant l’alumnat, PAS i PDI de la
URV.
4. Impulsar la tercera missió com a motor
internacionalització de la URV i del territori.

per

a

la

La Comissió també ha aprovat el pla d’acció corresponent a l’any
2010, que consta de disset accions, entre les quals destaquen les
següents:
•

Desenvolupar una marca internacional per a la URV i
donar-la a conèixer a través del desenvolupament d’una
estratègia de màrqueting i una estratègia de comunicació.

•

Millorar la proporció de tesis de doctorands internacionals
que es llegeixen.

•

Desenvolupar col·laboracions de recerca internacional
existents amb socis predeterminats, sobretot als EUA.

•

Desenvolupar més programes study abroad i ampliar
l’oferta de programes d’estiu i programes i assignatures,
principalment als màsters, en anglès o castellà.

•

Incrementar la mobilitat d’estudiantat d’intercanvi, del PDI
i PAS.

•

Desenvolupar pràctiques a l’estranger
programa Erasmus Pràctiques.

•

Establir un programa d’antics alumnes internacionals.

a

través

del

El desplegament del PEI i la informació sobre les activitats
internacionals més rellevants de la URV es continuaran
comunicant a tota la comunitat universitària mitjançant el butlletí
informatiu bimensual URV International.
La URV, al Grup La URV va participar els dies 24 i 25 de setembre de 2009 en
Compostel·la l’assemblea general del Grup Compostel·la d’Universitats (la
d’Universitats,… quinzena edició), que va tenir lloc a Portoroz, Eslovènia. Durant
l’Annual Business Meeting, la part de l’assemblea general a la
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qual poden assistir el socis, es va presentar l’informe d’activitats
de l’any 2008-2009 del Grup, els nous membres de la xarxa i les
propostes d’activitats per a l’any 2009-2010.
Des del maig de 2009 fins al març de 2010, dins el programa de
beques STELLA, que potencia la mobilitat de PAS entre les
universitats del Grup Compostel·la, s’ha dut a terme la mobilitat
d’una persona del PAS de la URV i la recepció d’una altra durant
una setmana.
al Grup En el marc de l’activitat d’aquest grup, la URV ha estat present a
Santander l’assemblea general que va tenir lloc a la Universitat de Clujd’Universitats,… Napoca (Romania), al juny de 2009, amb el títol “Santander
Universities in a competitive and changing world: strengthening
ties”. La URV també va estar present a la reunió de liaison officers
(persones de contacte de les universitats membres), del 15 al 17
d’octubre de 2009 a la Universitat de Gant (Bèlgica).
Després de la incorporació l’any passat del vicerector de Política
Acadèmica i de la Recerca a l’Executive Committee com a
secretari general del grup, enguany hi ha hagut un canvi de seu
de l’associació i la URV acull la seu d’aquesta xarxa.
D’altra banda, a través del programa de mobilitat intern adreçat
al PAS de la xarxa, durant el període maig 2009 – maig 2010, vuit
PAS de la URV han visitat institucions estrangeres, mentre que la
URV n’ha rebut quatre.
a EMUNI L’edició 2009 de l’assemblea general del Grup Compostel·la es va
University,… organitzar conjuntament amb la 2a Conferència EMUNI, que va
tenir lloc durant els dies 25 i 26 de setembre. A la Conferència
EMUNI hi va assistir un centenar de persones i s’hi van organitzar
tallers temàtics per presentar resultats de projectes i estudis.
Durant tota la conferència, també hi va haver una network fair
que constava d’una taula amb la informació de les institucions
assistents.
i al Fòrum
Universitari
Permanent
EuroMed
(EPUF)

El 27 i 28 d’octubre de 2009, la URV, a través del vicerectorat de
relacions externes, va participar en el VI Euro-Mediterranean
University Forum, organitzat per l’EPUF a Beirut. Aquest fòrum,
sobre els mecanismes de transformació de la universitat
euromediterrània, va reunir un centenar d’investigadors,
representants d’universitats, xarxes d’universitats, organitzacions
internacionals i agències nacionals d’educació superior dels 44
països de la Unió per a la Mediterrània, i va constituir una
plataforma per desenvolupar una visió comuna sobre l’Àrea
Superior d’Educació i Recerca EuroMed. En el marc del Fòrum
també es va celebrar la trobada de joves investigadors entorn de
la Mediterrània. A Beirut també es va reunir l’assemblea general
de la xarxa, òrgan màxim de decisió que es reuneix cada any i
aprova les línies de treball que cal seguir. Sota la presidència del
Dr. Lluís Arola, en aquesta assemblea es va presentar l’informe
d’activitat 2008-09. Prèviament, el 7 de juliol, la URV havia acollit
una trobada dels grups de treball de mobilitat i qualitat i
investigació de l’EPUF per debatre sobre els mecanismes de
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transformació de les universitats euromediterrànies i discutir
l’agenda acadèmica del fòrum.
Finalment, en el moment de redactar aquest informe, es prepara
la Conferència de Rectors de la Unió per a la Mediterrània, que
tindrà lloc el mes d’abril de 2010 a Barcelona, amb l’objectiu
d’analitzar la situació del Procés del Caire ―iniciat al juny de 2008
en la primera Reunió de Ministres d’Educació Superior i Recerca
dels països euromediterranis i en la qual va participar el rector de
la URV― i proposar mesures concretes per avançar cap a la
construcció de l’espai euromediterrani d’educació superior que
s’elevaran a la segona Reunió de Ministres d’Educació Superior i
Recerca.
Noves La URV va ser convidada a participar com a membre fundador de
incorporacions la Xarxa Iberoamericana d’Universitats d’Investigació (RIDUP) i
de la URV a xarxes també ha ingressat a la Xarxa Universitària d’Estudis de Postgrau
i Formació Permanent (RUEPEP); en ambdós casos, el Consell de
Govern (novembre de 2009) en va aprovar l’adhesió. La RIDUP es
va constituir al setembre de 2009 a São Paulo (Brasil), en el marc
del 75è aniversari de la fundació de la Universitat de São Paulo.
Aquesta xarxa, impulsada per la mateixa Universitat i Universia,
està formada per les 65 universitats i centres més productius en
investigació segons el rànquing Scimago/Scopus d’Espanya,
Portugal i Amèrica Llatina, dels quals 25 són de l’Estat espanyol i
la resta, d’Iberoamèrica i Portugal. Té per finalitat promoure,
fomentar i col·laborar en el desenvolupament de la investigació
científica en la regió iberoamericana. Per la seva banda, RUEPEP
té per objectiu promoure el contacte entre les universitats
espanyoles en el tema específic dels estudis de postgrau i la
formació permanent, tant des del punt de vista acadèmic com de
la seva gestió especialitzada.
La URV també s’ha adherit a les xarxes següents:
•

Programa Institucional de Gestió de l’Educació Superior
(IMHE) de l’OCDE, que és un fòrum que tracta els
principals reptes dels països de l’OCDE en l’àmbit de
l’educació superior i dóna servei als líders nacionals i
regionals, als rectors i dirigents d’institucions d’educació
superior i investigadors. Entre les activitats de l’IMHE, s’hi
inclou el tractament de temes relacionats amb la
globalització de l’educació superior i el paper de l’educació
superior en el desenvolupament regional, l’avaluació dels
resultats de l’aprenentatge i estudis sobre la qualitat de
l’ensenyament i el seu impacte en rànquings d’universitats.

•

Institut d’Educació Internacional (IIE Network), fundat el
1919 amb una àmplia experiència en mobilitat
internacional. Administra més de 250 programes de
mobilitat internacional i programes de formació a tot el
món. Entre els programes que gestiona, hi ha les beques
Fullbright i el programa d’ajuts de la Fundació Ford, per
exemple. L’IIE el formen més de mil institucions de 35
països i la seva activitat principal és donar servei a les
institucions
membres
mitjançant
els
programes
d’intercanvi, el seu servei d’informació i publicacions.
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•

Associació de Programes Universitaris Nord-americans a
Espanya (APUNE). És una associació cultural que dóna
servei als programes d’study abroad americans. Es va
crear el 1968 amb l’objectiu de donar suport a aquests
programes i constitueix un fòrum on els membres poden
intercanviar problemes i interessos comuns, promoure les
seves activitats i establir sistemes de suport als directors
d’aquests programes i als estudiants. L’associació també
vetlla per representar els interessos comuns davant les
institucions espanyoles.

La incorporació a xarxes internacionals permet a la URV obrir-se
al context internacional i establir contactes de qualitat amb
universitats estrangeres dins d’un context de confiança mútua i
d’interès per iniciar col·laboracions, amb un impacte directe en la
visibilitat i reconeixement exterior de la nostra institució.
Participació La participació en fòrums, seminaris, congressos i jornades
en fòrums internacionals és un mecanisme important per a la visibilitat
internacionals,… exterior de la Universitat, així com per mantenir i incrementar les
relacions internacionals.
A banda dels esdeveniments apuntats en l’apartat de xarxes
internacionals, en el darrer any la URV ha participat en altres
trobades internacionals, entre les quals destaquen les següents:
•

Reunió del plenari de la CEURI. Universitat de Granada, 8
de maig de 2009.

•

Conferència NAFSA. Los Angeles (EUA), del 24 al 29 de
maig 2009.

•

L’antiga ORI va organitzar la International Staff Week, del
15 al 19 de juny 2009, per tal de poder acollir la mobilitat
de PAS internacional en una mateixa setmana i mostrar les
instal·lacions i oferta de la URV, a més de centrar-se els
dos darrers dies en la visita acordada prèviament amb el
visitant a una unitat d’acollida de la URV. La International
Staff Week tindrà continuïtat el 2010.

•

El rector va participar com a conferenciant en les jornades
de l’OCDE Higher Education at Times of Crisis.
Copenhaguen, 29 de juny – 1 de juliol de 2009.

•

International University Wine Competition, competició
internacional de vins elaborats per universitats, que
organitza la Universitat de Maribor, Eslovènia. El 15 de
setembre de 2009 el vi negre criança 2007 de la URV va
guanyar el primer premi de la seva categoria, davant de 15
vins presentats per altres universitats europees.

•

21st Annual EAIE Conference. Presentació d’una ponència i
participació en la secció International Relations Managers
(IRM). La coordinadora de la Unitat d’Internacionalització
de la URV, Marina Casals, ha estat guardonada amb el
premi Rising Star, que atorga l’Associació Europea
d’Educació Internacional (EAIE), i el vi de la URV va ser
present a una de les recepcions oficials de la conferència.
Madrid, 16-19 de setembre de 2009.
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i en visites
institucionals

•

El rector va participar en la EUA Autumn Conference 2009,
a la universitat alemanya de Giessen, del 8 al 10 d’octubre
de 2009.

•

4t Fòrum sobre Qualitat organitzat per l’Associació Europea
d’Universitats (EUA), sota el títol Creativity and Diversity
Challenges
for
Quality
Assurance
Beyond
2010.
Copenhaguen, 19-21 de novembre de 2009.

•

Conferència Jean Monnet: The Role of Education and
Training in the New European Economy, que amb motiu de
la presidència europea de l’Estat espanyol va organitzar el
Ministeri d’Educació. Madrid, 25 i 26 de gener de 2010.

•

Assistència del rector a l’Special EUA Event. TRENDS 2010:
The European Higher Education Area – Achievements and
Future Challenges, a Viena (Àustria), 11 de març de 2010.

•

Forum on Education Abroad. Charlotte (EUA), 24-26 de
març de 2010.

•

El 9 de juny de 2009 va visitar la URV l’ambaixador de la
República de Xile, Gonzalo Martner. En el decurs de la
reunió amb el rector i la vicerectora de Postgrau i Relacions
Internacionals, es van tractar possibles col·laboracions en
el camp de l’enologia i el turisme.

•

El 18 de juny de 2009 va visitar la URV el professor Robert
Davis, en el marc de la cooperació entre la Universitat de
Colorado i Catalunya.

•

El 17 de juliol de 2009 la Unitat d’Internacionalització va
rebre la visita de Viviana Anache, directora de relacions
internacionals de la Universidad Nacional de Quilmes
(Argentina).

•

Visita d’una delegació de la Comunitat de l’Aglomeració de
Beauvais (França), del 4 al 6 de novembre de 2009.
L’Institut Politècnic La Salle, integrant d’aquesta delegació,
va visitar el Tecnoparc, la Facultat de Medicina, el campus
Sescelades i els seus laboratoris de nanotecnologia.

•

Visita de la Universitat Centreamericana José Simeón
Cañas d’El Salvador durant el dia 3 de juliol de 2009.

•

Visita de quatre universitats argentines el 14 de setembre
de 2009: Universitat Nacional de San Martín de Buenos
Aires; Universitat de Ciències Empresarials i Socials de
Buenos Aires; Universitat de Concepción del Uruguay, de la
província d’Entre Ríos, i Universitat de Congreso, de la
província de Mendoza.

•

Delegació de la URV a Romania. Visita a les següents
universitats:
Universitat
Politècnica
de
Bucarest,
Universitat de Bucarest, Universitat Babes-Bolyai de ClujNapoca i Universitat Tècnica de Cluj, del 25 al 30 d’octubre
de
2009.
Van
participar
en
aquesta
delegació
representants de les facultats de Ciències de l’Educació i
Psicologia i Lletres, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i
l’Escola Universitària de Turisme i Oci, i el coordinador del
màster oficial en Enginyeria Química i de Processos.
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•

Delegació de la URV a Colòmbia. Reunions amb la
Universitat Autònoma del Carib, Universitat de l’Atlàntic,
Universitat
Industrial
de
Santander
i
Universitat
Tecnològica de Bolívar, a més de la institució Colciencias i
l’ambaixada d’Espanya a Colòmbia, del 13 al 18 de
novembre de 2009.

•

Delegació de la URV, l’ICIQ i el Centre Tecnològic de la
Química de Catalunya a la Universitat Tècnica de Berlín i al
Clúster d’Excel·lència Unificant Conceptes a la Catàlisi,
UNICAT, del 9 a l’11 de desembre de 2009.

•

El 4 de març de 2010 ha visitat la URV el president de la
Universitat Moulay Ismaïl de Meknès, Marroc.

•

Visita a la URV d’una delegació de la Conferència Regional
d’Universitats de l’Oest (CRUO), d’Algèria, del 3 al 4 de
març de 2010, en el marc del Programa Algèria
Universitats (PAU), un programa de cooperació al
desenvolupament basat en el treball conjunt entre la Xarxa
Vives d’Universitats i la CRUO. Posteriorment, una
representació de la URV ha participat en una sessió de
treball a la Universitat d’Orà sobre les TIC i la gestió
administrativa de les universitats el 25 de març de 2010.

Programes d’estiu La URV va acollir durant el mes de juliol de 2009 la tercera edició
study abroad del curs Interculturality and the Dialogue between Civilizations
Before and After 9/11 en el marc dels cursos d’estiu de la
Universitat de Berkeley. El curs, amb una assistència de 24
estudiants, va incloure professorat d’ambdues universitats i el
suport logístic i d’organització de la URV. La presencia de
professorat de diferents universitats del món especialistes en les
temàtiques lligades a la idea de descolonització i globalització va
permetre, durant la celebració d’aquest curs de la Universitat de
Berkeley a Tarragona, convocar una trentena més d’investigadors
postdoctorals principalment d’universitats americanes i asiàtiques
a unes sessions de treball sota la direcció del Dr. Walter Mignolo,
professor de The Franklin Center at Duke University, amb el títol
“Decolonizing knowledge: postcolonial studies, descolonial
horizons”.
Aquest curs està emmarcat dins el programa d’study abroad de la
URV, un programa que, amb cursos d’estiu específics, permet
incrementar el nombre d’alumnat universitari durant l’estiu i, al
mateix temps, potenciar el concepte internationalization at home,
augmentar les col·laboracions amb universitats estrangeres i
aconseguir més projecció internacional i visibilitat de la
Universitat. En el marc d’aquest programa, a l’estiu del 2009 es
va organitzar també el curs Chemical Engineering Internships,
amb el Dr. Allan Mackie com a director acadèmic, en què van
participar alumnes d’universitats americanes (Institut de
Tecnologia de Geòrgia, Univesitat d’Illinois at Urbana-Champaign i
Universitat de Berkeley). El curs consisteix en un programa de
pràctiques curriculars a la industria química del Camp de
Tarragona. El programa ha tingut bona acollida i continuarà
enguany incloent pràctiques en enginyeria mecànica.
Per a l’estiu del 2010, a més dels programes esmentats,
s’organitzarà el curs d’arqueologia Roman Spain: Empire, Culture
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and Heritage, amb la Dra. Eva Subias com a directora acadèmica,
i el curs Medical Spanish amb la James Madison University, en
què participarà l’Escola d’Infermeria.
Aquestes accions es destinen a estudiants nord-americans,
acostumats a aquesta fórmula segons la qual se’ls ofereix un
programa d’estiu que poden convalidar a la seva universitat
d’origen i que els aporta una experiència internacional molt
valorada. Per tal de donar a conèixer aquests programes, la URV
els ha promocionat a l’estand d’Academic Solutions a la fira The
Forum on Education Abroad (24-26 de març, Charlotte, EUA) i es
preveu fer-ho a la Conferència NAFSA, una de les fires més
rellevants d’educació superior, que tindrà lloc a Kansas City (EUA)
a principis de juny de 2010.
Una nova Al setembre de 2009 es va signar un acord entre l’IES Antoni
iniciativa: el Martí i Franquès i la URV per crear el programa SMiLE (Student
programa SMiLE Mobility in Learning English) en el marc del programa
d’aprenentatge permanent – Erasmus. SMiLE és una iniciativa de
la professora de secundària Mònica Escarceller, que imparteix una
assignatura en anglès dins un projecte dels Serveis Territorials
d’Educació de Tarragona, i de la col·laboració amb la coordinadora
de mobilitat Erasmus al Departament d’Estudis Anglesos i
Alemanys i el Centre Internacional de la URV.
Aquest projecte, pioner a Catalunya, facilita que els estudiants
estrangers Erasmus que fan estades a la URV facin pràctiques de
llengua estrangera, principalment anglès, amb l’alumnat d’ESO.
D’altra banda, és una nova via de relació entre la Universitat i els
centres de secundària, que afavoreix el multilingüisme i la
projecció internacional de la URV.
Durant el primer quadrimestre, l’IES Antoni de Martí i Franquès
ha acollit sis estudiants Erasmus del departament d’Estudis
Anglesos i Alemanys com a professors assistents de conversa en
llengua anglesa i alemanya, i en el segon quadrimestre s’han
incorporat al programa vuit estudiants més que aniran a l’IES
Antoni de Martí i Franquès i també a l’IES Tarragona 2, que s’ha
afegit al programa. Els universitaris estrangers poden convalidar
l’estada als instituts per vuit crèdits internacionals i obtenir, a
més, un certificat de pràctiques.
La iniciativa, que està en fase pilot, és molt satisfactòria, ja que
els alumnes d’ESO reben com un estímul en la pràctica de
llengües la presència dels estudiants Erasmus, els quals alhora
tenen un contacte més directe amb les persones, la cultura i el
país i fan pràctiques docents, tutoritzats pels professors d’institut.
Programa de
desenvolupament
institucional
i formació
en gestió
universitària
(DIGU)

Emmarcat en el pla de projecció internacional 2010-2015 de les
universitats
públiques
catalanes,
l’Associació
Catalana
d’Universitats Públiques (ACUP), amb la col·laboració de l’Institut
Catalunya-Àfrica, han impulsat el programa de desenvolupament
institucional i formació en gestió universitària (DIGU). Aquest
programa pretén fomentar l’intercanvi d’experiències, l’anàlisi de
bones pràctiques i la formació i el desenvolupament professional
de directius i gestors de les universitats africanes.
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Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat durant el segon semestre de
2009 i hi han participat les vuit universitats públiques catalanes i
cinc universitats africanes del Camerun, Guinea Equatorial,
Madagascar, Moçambic i el Senegal. El programa s’ha desplegat a
partir de tres mòduls formatius. En el primer, durant el mes de
juny, quinze representants de les universitats africanes van
participar a Catalunya en un seminari sobre formació i
desenvolupament professional, que incloïa visites a unes quantes
universitats catalanes, entre les quals la URV. El segon mòdul del
programa, que es va dur a terme durant els mesos d’octubre i
novembre, ha permès aprofundir en la formació iniciada a
Catalunya, tenint en compte les necessitats específiques de les
universitats africanes, amb formació in situ. En aquest sentit, la
vicerectora de Política Docent i Convergència a l’EEES de la URV,
juntament amb representants d’altres universitats catalanes, va
participar en un seminari a la Universitat Nacional de Guinea
Equatorial de Malabo. En el seminari es van compartir les
experiències adquirides sobre la posada en marxa del sistema de
llicenciatura-màster-doctorat, la planificació de la docència i
l’assegurament de la qualitat de la formació. El tercer mòdul va
culminar al gener de 2010 amb un seminari conjunt a la
Universitat Cheikh Anta Diop, de Dakar, en què es va fer balanç
del programa i l’ACUP i les cinc universitats africanes participants
van signar un conveni per projectar la col·laboració en els àmbits
de formació, investigació i gestió universitària. D’altra banda,
aquestes entitats també van constituir un consorci per continuar
la feina en l’àmbit de la gestió universitària.
En l’àmbit formatiu
Internacionalitzar l’oferta de postgrau
Presència activa
de la URV en
l’àmbit formatiu
internacional

En l’impuls de la internacionalització en l’àmbit formatiu, cal
destacar els acords amb les universitats xineses de Dalian,
Nanjing, Sichuan, Tianjin i enguany Shenzhen per facilitar la
mobilitat d’estudiants a la URV. Aquests acords han permès
consolidar les activitats docents impartides a la URV adreçades
especialment a aquest país, com ho demostren els 108 alumnes
xinesos que acull la URV, sis dels quals cursen estudis de màster
a la URV.
Alumnes xinesos a la URV. Curs 2009-10
Curs
Espanyol inicial
Llengua i Cultura Hispànica

Alumnes Universitat
14
Dalian i Shenzhen
60
Dalian, Sichuan i Tianjin

Especialista Universitari de Llengua
Espanyola com a Llengua Estrangera

28

Màster d’Ensenyament de l'Espanyol
com a Llengua Estrangera

6

Total

Dalian, Nanjing,
Sichuan i Tianjin
Dalian, Sichuan i Tianjin

108

De cara al curs vinent, es preveuen nous acords amb la
Universitat de Binhai, que depèn de la Universitat d’Estudis
Estrangers de Tianjin, i la Beijing City University.
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Quant a la formació de postgrau, es mantenen les col·laboracions
internacionals d’universitats i institucions d’arreu d’Europa en cinc
dels 45 màsters oficials que ofereix la URV, que atorguen a
aquests ensenyaments una dimensió de qualitat i internacional.
El programa
Erasmus Mundus
en l’estratègia
d’internacionalització al màxim
nivell formatiu

Finalitzada amb èxit la primera fase del programa Erasmus
Mundus I, el programa de la Comissió Europea d’ajudes a màsters
interuniversitaris internacionals i a la mobilitat d’estudiants, al
febrer de 2009 es va convocar de nou el programa que ha permès
renovar la menció Erasmus Mundus del Màster en Arqueologia del
Quaternari i Evolució Humana durant cinc anys més.
Quant
a
la
gestió
d’aquest
programa,
la
Unitat
d’Internacionalització va assistir a la jornada Erasmus Mundus
sobre noves normatives d’expedició de títols, suplement al títol i
doctorat celebrada a Madrid al novembre de 2009, a la qual van
assistir representants de gairebé totes les universitats
espanyoles. Així mateix, el 10 de febrer de 2010 el Vicerectorat
de Postgrau i Relacions Internacionals, amb coordinació amb la
Unitat d’Internacionalització, va organitzar una sessió informativa
sobre el programa Erasmus Mundus, amb la participació d’una
trentena de coordinadors de màster i doctorat de la URV, així com
els serveis implicats en la creació i gestió de màsters i doctorats
conjunts. Fruit d’aquesta jornada, la URV presentarà a la
convocatòria Erasmus Mundus 2009 dues propostes de doctorat
conjunt en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, i
Enologia, i una proposta de màster conjunt en Excel·lència en
Comunicació en Línia. Finalment, els dies 15 i 16 de març la URV
va assistir a unes jornades d’informació Erasmus Mundus,
organitzades per la Direcció General de Política Universitària del
Ministeri d’Educació i la Universitat d’Oviedo.

El programa
Erasmus Mundus
External
Cooperation
Window
(EMECW)

El programa Erasmus Mundus External Cooperation Window
(EMECW) està pensat per contribuir a la cooperació institucional
entre la UE i països tercers en l’àmbit de l’educació superior, a
través d’un esquema de mobilitat que es materialitza en
intercanvis d’alumnat i professorat amb finalitats d’estudi,
docents, de formació i d’investigació.
La URV ha participat en les edicions 2008 i 2009 en un total de sis
propostes —coordinades per la Universitat de Roma La Sapienza,
la Universitat Politècnica de València (dues), la Universitat
d’Antwerp (dues) i la Universitat de Dresden— que no van ser
seleccionades.
Actualment, l’EMECW ha passat a ser l’Acció 2 de l’Erasmus
Mundus (EM), amb les mateixes característiques que l’EMECW. A
la convocatòria de desembre de 2009 d’EM, la URV participa en
tres projectes de l’Acció 2, dos de liderats per la Universitat de
Múrcia i un altre de coordinat per la Universitat Adam Mickiewicz
de Polònia. La data de lliurament és el dia 30 d’abril de 2010.

Participació
de la URV
en fires de captació
internacionals

La visibilitat de la URV a l’estranger i la seva capacitat d’atracció
d’estudiants internacionals s’aconsegueix, entre d’altres, a través
de la presència de la URV en fires de captació internacionals. No
obstant això, la participació en aquestes fires és, en general, una
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solució poc viable econòmicament només per a una universitat.
És per això que durant el darrer any la URV ha arrenglerat la seva
projecció pública amb les iniciatives conjuntes programades en el
si del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Tant és així que les vuit
universitats públiques que formen l’ACUP, conjuntament amb el
CIC, han participat amb un estand conjunt, Study in Catalonia, en
la fira que es va celebrar en el marc de la 21a Conferència Anual
de l’Associació Europea per a l’Educació Internacional (EAIE), del
16 al 19 de setmebre de 2009 a Madrid. Aquest estand també
serà present a la Conferència Anual de l’Associació d’Educadors
Internacionals (NAFSA), del 30 de maig al 4 de juny de 2010 a
Kansas City.
D’altra banda, la constitució al desembre de 2008 de la Fundació
Universidad.es per a la projecció internacional de les universitats
espanyoles també permetrà fer més visibles les universitats en
l’àmbit internacional mitjançant la potenciació de la participació
en fires.
Facilitar la mobilitat d’alumnat i professorat
Acords La mobilitat internacional de l’alumnat i el professorat és un
per potenciar element estratègic, especialment per fomentar la participació
la mobilitat,… activa
en
la
construcció
de
l’EEES.
L’impuls
a
la
internacionalització en l’àmbit de la mobilitat s’ha concretat el
darrer curs amb diferents convenis marc de col·laboració i
convenis específics per a la mobilitat d’alumnat i personal
investigador establerts amb altres universitats d’arreu del món,
especialment de l’Amèrica Llatina, però també dels Estats Units,
el Canadà, Algèria, l’Índia i Ucraïna, que es recullen en els
quadres següents.
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Noves col·laboracions internacionals. Convenis marc
País
Algèria
Argentina
Colòmbia

Institució
Universitat d’Oran
Universitat de Fasta
Universitat Autònoma de
Bucaramanga
Universitat de Geòrgia

Tipus de col·laboració

Cooperació científica, tècnica,
pedagògica i administrativa per
contribuir al desenvolupament de la
investigació i formació en qualsevol
àmbit i facilitar l’intercanvi de docents,
investigadors i estudiants

Estats Units

Center for International
Environmental Law

Índia
Mèxic

Universitat Anna de Chennai
Universitat de Quintana Roo

Nicaragua

Universitat Politècnica de
Nicaragua

Uruguai

Agència Nacional d’Educació
Pública

Canadà

Universitat de Toronto
(Lawrence S. Bloomberg,
Facultat d'Infermeria)

Establir i dur a terme conjuntament
projectes, programes i activitats en
diferents àrees de col·laboració

Universitat Nacional de
Radioelectrònica de Jarkiv

Establir les bases que duran a terme per
a l'organització i el desenvolupament
tecnològic i formació acadèmica que
tingui relació amb les àrees de
l’optoelectrònica, nanoòptica, tècnica de
microones, nanofotònica i dispositius
làser

Ucraïna

Font: GREC. Convenis signats entre l’abril de 2009 i el febrer de 2010

Convenis específics per a la mobilitat d’alumnat i PDI
País
Estats Units

Institució
Objectiu del conveni
Universitat d’Illinois at UrbanaPrograma d’intercanvi d’estudiants
Champaign
Centre d’Investigacions
i Estudis Superiors
en Antropologia Social

Intercanvi d’estudiants dels respectius
programes de doctorat

El Salvador

Universitat Centreamericana
José Simeón Cañas

Establir els mecanismes de comunicació
entre ambdues institucions per donar
publicitat a les convocatòries d’ajudes
per cursar estudis de màster a la URV i
les convocatòries de beques predoctorals
de la URV, així com crear un programa
de cofinançament d’aquestes beques

Uruguai

Agència Nacional d’Educació
Pública

Conveni de mobilitat de PDI i estudiants

Mèxic

Font: GREC. Convenis signats entre l’abril de 2009 i el febrer de 2010

de l’alumnat,… Una de les accions que duu a terme la URV i que contribueix a
difondre l’oferta de postgrau de la Universitat és l’establiment
d’acords amb entitats que, mitjançant la seva obra social, es
concreten amb diferents programes d’ajuts que afavoreixen la
mobilitat internacional dels estudiants.
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En aquest sentit, enguany s’ha resolt la tercera convocatòria de
Beques Internacionals Bancaja-URV per fomentar la mobilitat
internacional. Dels 159 estudiants de grau i postgrau presentats,
s’han atorgat beques a 32 alumnes, per un import total de 40.000
€, que rebran entre 600 i 2.000 € per fer una estada durant el
curs acadèmic 2009-10. Els països de destí són principalment el
Regne Unit, Alemanya i França. Des de 2007, Bancaja ha concedit
94 beques a estudiants de la URV, amb una aportació total de
120.000 €.
D’altra banda, d’acord amb el conveni específic de col·laboració
subscrit entre la Conferència de Rectors de les Universitats
Espanyoles (CRUE) i el Banco Santander el 2009, també s’ha
resolt una nova convocatòria del programa Beques SantanderCRUE de Mobilitat Iberoamericana 2009/2010 orientat a estimular
la mobilitat internacional d’estudiants de grau d’universitats
espanyoles amb universitats de l’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia,
Mèxic, Puerto Rico, Veneçuela i l’Uruguai, que tinguin subscrits
convenis de col·laboració amb el Banco Santander. A la URV s’han
atorgat cinc beques amb una assignació econòmica de 3.000 €
cada una a estudiants de Publicitat i Relacions Públiques,
Infermeria, Periodisme i Enginyeria Química que realitzaran
estades a l’Argentina, Mèxic i Xile. Aquesta quantitat es destinarà
a sufragar els costos de matrícula, desplaçament, manutenció,
despeses de viatge, allotjament.
el professorat,… Pel que fa al professorat, la URV fomenta la cooperació
interuniversitària mitjançant la realització de missions docents a
universitats europees i promou la mobilitat en el marc de l’EEES
per facilitar l’adaptació al procés d’harmonització europea, així
com les visites de seguiment per als coordinadors de mobilitat de
la URV a universitats participants en el programa Erasmus.
També promou el coneixement i intercanvi d’experiències
d’innovació i millora docent, tot això amb l’objectiu de facilitar
contactes
externs
que
permetin
internacionalitzar
els
ensenyaments de la Universitat.
Mobilitat del professorat de la URV

2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

Missions
docents
Erasmus
21
29
29
20

Erasmus
formació

6
13

Visites
Mobilitat en
seguiment
l’EEES
4
5
4
6
9
1

Interuniv.
DRAC
Amèrica
(Països
Visites
Llatina
Catalans) internacionals
9
4
19
21
8
17
36
2
27

Font: Centre Internacional (I-Center)

i el PAS La mobilitat del PAS és encara molt baixa. Per això, també
s’impulsen accions de mobilitat i intercanvi per tal de facilitar la
formació (competències, idiomes) d’aquest col·lectiu, l’adquisició
d’experiència i l’adaptació als nous requeriments que comporta
l’adaptació a l’EEES. Tal com ja s’ha comentat, el PAS es
beneficia, entre d’altres, del programa STELLA, impulsat pel Grup
Compostel·la d’Universitats, i del programa de mobilitat del Grup
Santander d’Universitats.

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Abril 2010

134

Total
43
87
99
61

Territori, societat i internacionalització

Mobilitat del PAS de la URV

2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

Mobilitat
EEES
5
4

4 Motors per
DRAC
a Europa i
(Països Erasmus Programa Santander
Gal·les
Catalans) formació STELLA
Group
2
3
5
5
2
2
3
1
1
8
2

Total
7
7
14
15

Font: Centre Internacional (I-Center)

En l’àmbit d’R+D+I
Tenir presència activa a Brussel·les
Participació en
òrgans de la
Comissió
Europea

Tal com s’ha posat de manifest en l’apartat d’R+D+I, la creixent
participació en projectes de recerca internacionals incideix en la
visibilitat internacional de les activitats de recerca de la URV. En
aquest sentit, el catedràtic de la URV Carlos Martín-Vide forma
part del departament científic B3: Advanced Grants, de l’agència
executiva del Consell Europeu de Recerca (ERCEA), que
s’encarrega d’executar la iniciativa Idees dins el VII Programa
marc de la UE.

En l’àmbit organitzatiu
Definir un model organitzatiu intern de la internacionalització
Reestructuració
interna
de les relacions
internacionals:
l’I-Center

El Consell de Govern va aprovar al febrer de 2009 un conjunt de
propostes de millora en l’àmbit dels màsters universitaris que ha
comportat, entre altres coses, la modificació de les estructures de
gestió per reforçar l’estratègia d’internacionalització de la URV.
Fruit d’aquest acord, al novembre passat es va posar en marxa el
Centre Internacional de la URV (I-Center), que actua com a
finestreta única de l’alumnat internacional i assumeix processos
singulars vinculats a aquest col·lectiu que fins ara assumien altres
unitats de gestió ordinària (centres, Servei de Gestió Acadèmica,
Recursos Humans, Oficina de Relacions Internacionals) com ara la
gestió de la mobilitat, la promoció, la captació i l’acollida. D’altra
banda, moltes de les actuacions engegades per l’I-Center estan
alineades
amb
les
que
preveu
el
Pla
estratègic
d’internacionalització.
Aquesta unitat especialitzada s’estructura internament en tres
àrees ―captació i projectes internacionals, acollida internacional i
mobilitat― i desenvolupa les funcions següents:
•

Facilitar
informació
internacionals.

i

assistència

•

Aconseguir ajuts i beques.

•

Acollir l’alumnat internacional com a membres de la URV.
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Programa
integral
de mobilitat
2009-2012

•

Facilitar la inserció professional de l’alumnat internacional i
impulsar-ne la captació.

•

Simplificar els tràmits administratius, econòmics i
acadèmics i l’atenció requerida pel col·lectiu internacional.

•

Gestió de la mobilitat de la comunitat universitària.

•

Gestió dels tràmits d’estrangeria.

La mobilitat, entesa com una eina de millora de la qualitat i la
formació que permet millorar el rendiment professional, és un
dels fonaments de l’EEES i alhora un dels indicadors
d’internacionalització
de
l’activitat
de
les
institucions
universitàries. Així, doncs, la mobilitat d’estudiants, professorat i
PAS és també un valor reconegut per la URV.
En aquest sentit, paral·lelament a la creació de l’I-Center i per tal
d’impulsar i millorar la qualitat dels processos de mobilitat entrant
i sortint de la URV per al conjunt de la comunitat universitària, el
Consell de Govern (juliol de 2009) ha aprovat el programa
integral de mobilitat, que comprèn l’anàlisi i la planificació de la
política de mobilitat de la URV per al període 2009-2012. El
programa respon als objectius següents:
1. Promoure la participació en programes de mobilitat dels
membres de la comunitat universitària.
2. Fomentar la imatge d’universitat amb mobilitat internacional
mitjançant les relacions externes i internes.
3. Cercar i desenvolupar noves formes de mobilitat per tal
d’atraure mobilitat entrant i utilitzar-les com a eina de
captació.
Les actuacions de promoció i creixement de la mobilitat al si de la
URV que preveu el programa estan coordinades amb el Pla
estratègic d’internacionalització i les línies de treball i millora
establertes per la Comissió Europea i el seu programa d’educació
permanent.
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Situació de context

El context estatal
La reforma de la LOU En l’àmbit dels recursos i l’organització, la reforma de la LOU,
i l’organització aprovada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, preveu, entre
de les universitats altres qüestions, una nova configuració de la docència
universitària en tres àmbits: 1) l’estructuració del personal docent
universitari en dos únics cossos: catedràtics d’universitat (CU) i
professors titulars d’universitat (TU), així com la integració en
aquests cossos del professorat catedràtic d’escola universitària i el
professorat titular d’escola universitària; 2) la reestructuració de
les modalitats de contractació laboral fixades ara en les figures
següents: ajudant, professor ajudant doctor, professor contractat
doctor, professor associat i professor visitant, i 3) un nou
procediment per accedir als cossos docents universitaris que
requereix l’obtenció prèvia de l’acreditació.
D’altra banda, la Llei promou la creació de programes específics
sobre la igualtat de gènere i insta les universitats a establir
sistemes que permetin assolir la paritat en els òrgans de
representació i la major participació de les dones en els grups de
recerca. També regula l’establiment de criteris comuns de
garantia de qualitat que facilitin l’avaluació, la certificació i
l’acreditació, a banda dels ensenyaments, de les activitats
docents, investigadores i de gestió del professorat universitari,
així com de les activitats, programes, serveis i gestió de les
universitats.
Quant al personal docent i universitari, en la disposició addicional
sisena encomana al Govern l’elaboració d’un reial decret sobre
l’Estatut del PDI, que inclourà la regulació d’una estructura de
carrera funcionarial basada en l’obtenció de mèrits docents o
investigadors, i les condicions en què el funcionariat universitari
pot participar en la gestió i l’explotació dels resultats de les seves
investigacions.
Finalment, disposa que les universitats hauran d’adaptar els seus
estatuts al marc establert per la reforma de la LOU en un termini
màxim de tres anys. Durant aquest període, els consells de
govern de les universitats podran aprovar les normatives
necessàries per complir les regulacions de la Llei.
La millora
de les polítiques
de finançament
de les universitats

El Govern de l’Estat ha impulsat l’Estratègia Universitat 2015 per
modernitzar les universitats mitjançant la promoció de
l’excel·lència docent i científica, la internacionalització del sistema
universitari i la participació en el nou model productiu basat en el
coneixement i la millora de la innovació.
Quant a l’organització i els recursos, un dels eixos d’acció que
s’han treballat durant el darrer període és el finançament de les
universitats. En aquest sentit, el Ministeri d’Educació lidera un
debat sobre el model de finançament necessari per promoure
l’excel·lència acadèmica i incrementar l’impacte socioeconòmic del
sistema universitari espanyol, en què també participen les
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comunitats autònomes i les universitats. L’objectiu no és altre que
proposar un pla de millora financera a l’horitzó 2015 consensuat
entre tots els agents implicats amb el compromís de millora
interna en l’eficàcia i l’eficiència de la gestió i transparència de la
informació, per adequar-lo als reptes de la globalització i la
internacionalització del sistema.
D’aquesta manera, la Comissió Mixta de Finançament, formada
per representants del ministeri, representats autonòmics, rectors i
experts, ha elaborat una proposta de reflexió sobre la millora de
les polítiques de finançament de les universitats per promoure
l’excel·lència acadèmica i incrementar l’impacte socioeconòmic del
sistema universitari de l’Estat. El document es va presentar al
Consejo de Universidades al gener de 2010 per tal d’iniciar el
debat i arribar a acords amb les parts involucrades. La finalitat del
document és dissenyar un model de finançament que doni a les
universitats l’autonomia i l’estabilitat que necessiten per ser el
motor del canvi social i econòmic que reclama la societat.
El document dibuixa un pla de millora financera
universitats organitzat en sis àmbits de millora:

de

les

1. Beques i ajuts a l’estudi. Preus públics. Observatori de
beques, ajuts universitaris i rendiment acadèmic.
2. Equitat financera
autònomes.

i

institucional

de

les

comunitats

3. Recursos humans. Carrera docent i investigadors. Carrera
professional del PAS.
4. Adaptació de les infraestructures universitàries a l’EEES i
l’ERA i el desplegament de campus d’excel·lència
internacionals.
5. Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.
6. Eficiència i eficàcia de la gestió de les universitats.
Rendiment de comptes i informació pública.
Arran de l’exposició pública del document i a petició de la
Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE), la URV
ha tramès un escrit de valoració a la presidència de la CRUE en
què recull aspectes que s’haurien de millorar o bé canviar la seva
orientació. L’escrit se centra en quatre qüestions rellevants: 1) la
diagnosi sobre el sistema universitari espanyol (SUE), en el sentit
que la determinació de l’eficiència del SUE ha de tenir en compte,
a banda de la docència, l’activitat de recerca i transferència i els
recursos de que disposa per dur a terme el conjunt d’activitats; 2)
la relació entre l’administració de l’Estat i els governs de les
comunitats autònomes, que s’hauria de recolzar en un acord
explícit per afavorir la participació directa del ciutadà en els
costos de l’educació superior i el desplegament de la nova política
de beques que planteja el document; 3) el finançament basal de
la recerca, proporcional al nombre d’investigadors actius de les
universitats, i que permetria sostenir el sistema de beques de
recerca impulsades per les universitats, i 4) el paper de les
universitats privades en el sistema de finançament públic de
l’educació superior i la recerca.

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Abril 2010

139

Recursos i organització

El context català
Desenvolupament Continuant l’estratègia d’afavorir que les universitats es dotin de
del programa Audit sistemes interns de garantia de qualitat, tal com es recomana a
les directrius europees, AQU Catalunya ha llançat durant el mes
de gener passat la convocatòria 2010 del programa Audit.
Recordem que el programa Audit té dos objectius principals: 1)
facilitar als centres universitaris les orientacions per dissenyar
sistemes de garantia interna de la qualitat dels ensenyaments, i
2) iniciar un procediment que permeti reconèixer el disseny
d’aquests sistemes per part d’agències de garantia externa de la
qualitat.
La convocatòria 2010 s’adreça a qualsevol centre o universitat del
sistema universitari català. De la mateixa manera que en la
convocatòria anterior, les universitats poden optar per presentar
models de sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ)
específics de centre, dissenyats i adaptats a les característiques i
les peculiaritats de cada centre participant, o models SGIQ
generals d’universitat.
Com a novetat, en aquesta convocatòria també poden participarhi centres adscrits i fundacions d’universitats catalanes amb
responsabilitat en programes formatius d’educació superior. La
convocatòria 2010 presenta dos tipus de modalitats: la modalitat
d’ampliació i la modalitat d’avaluació. La modalitat d’ampliació
s’adreça a aquells centres que vulguin implementar de manera
global SGIQ avaluats positivament en convocatòries anteriors. La
modalitat d’avaluació s’adreça a aquells centres o universitats que
presentin models SGIQ que no hagin estat avaluats anteriorment,
o no hagin obtingut una avaluació positiva en convocatòries
anteriors o adoptin de forma parcial un SGIQ avaluat
positivament en una convocatòria anterior.
Programa Suport Com a mesura d’acompanyament al programa Audit, AQU
Catalunya ha activat durant aquest darrer període el programa
Suport. En el marc del programa de suport a l’establiment de
sistemes interns de qualitat a les universitats catalanes (SuportESIQ), AQU Catalunya inicia una via de col·laboració amb les
universitats del sistema universitari català amb l’objectiu
d’enfortir les estructures de garantia interna de la qualitat de les
universitats catalanes i ajudar a preparar els processos
d’avaluació interna, seguiment i acreditació dels programes
formatius. Les característiques específiques d’aquest programa es
concreten amb cada universitat mitjançant un conveni de
col·laboració.
La col·laboració en el marc del programa Suport-ESIQ s’adreça al
personal de les unitats tècniques de qualitat de les universitats
catalanes implicat en el sistema de garantia interna de la qualitat
de la seva institució. Aquesta col·laboració es materialitza en el
cofinançament d’una estada per a aquest personal tècnic
esmentat en una universitat de fora de Catalunya que tingui una
experiència contrastada en sistemes de garantia interna de la
qualitat, amb una durada mínima de dos dies. Amb posterioritat a
la realització de les visites, les universitats participants
presentaran un informe de conclusions i bones pràctiques
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identificades en el marc dels sistemes de garantia interna de la
qualitat en la institució d’acollida. D’altra banda, AQU Catalunya
organitzarà una trobada amb els participants en aquestes estades
per tal de difondre la seva experiència a totes les universitats del
sistema català.
Seguiment
experimental
de graus i màsters
d’AQU Catalunya

El 10 de juny de 2009 AQU Catalunya va obrir la convocatòria de
concessió d’ajuts per al finançament del seguiment experimental
de la qualitat dels ensenyaments oficials de grau i màster a
Catalunya. Aquesta acció s’emmarca en la col·laboració amb les
universitats catalanes per facilitar l’establiment d’un marc de
referència propi sobre el seguiment de la qualitat dels
ensenyaments oficials que s’adreça a concretar els informes de
seguiment, tant pel que fa a l’estructura com al contingut. També
pretén analitzar el funcionament dels sistemes de garantia interna
de la qualitat implementats per les universitats i promocionar
mecanismes de garantia externa que siguin àgils, eficients i més
adequats als objectius, per alinear aquests sistemes amb els que
es promouen a nivell europeu. Els elements que s’han d’incloure a
les propostes de seguiment són els següents:
•

Informació pública disponible al web de la Universitat
sobre els continguts i organització dels ensenyaments, que
s’haurà d’adequar a les necessitats dels estudiants, actuals
i futurs, i d’altres grups d’interès vinculats als
ensenyaments, tenint en compte els estàndards europeus
de qualitat en aquesta matèria.

•

Tractament dels indicadors que es fan públics, que haurà
de tenir en compte l’acord de la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya que estableix que el seu
càlcul sigui elaborat conjuntament pel sistema universitari
de Catalunya. Així mateix, i amb caràcter complementari,
en el procés d’informació pública la universitat pot establir
un tractament comunicatiu propi dels indicadors que faciliti
la lectura i interpretació dels resultats dels ensenyaments
per part de diferents grups d’interès.

•

Sistema d’informes valoratius, que hauran d’incloure una
reflexió i una referència sobre la qualitat de la informació
pública disponible (adreces web, sistema d’actualització de
la informació, etc.) i sobre l’adequació del sistema de
garantia interna de qualitat. Així mateix, inclourà
informació sobre les modificacions introduïdes en els
ensenyaments oficials.

Modificació de la Llei El desplegament de l’EEES i l’ERA, l’Estatut d’Autonomia del 2006
d’universitats de i la LOMLOU creen la necessitat de modificar la Llei d’universitats
Catalunya (LUC) de Catalunya (LUC), per reforçar l’autonomia universitària,
basada en un bon sistema de governança, una gestió eficient i la
transparència en la gestió econòmica. En aquest sentit, el Govern
ha iniciat els tràmits per modificar la LUC, si bé el termini per
concloure la reforma aquesta legislatura és molt ajustat.
Com a novetats del primer avantprojecte destacaven: 1) la
creació d’un consorci entre el Govern i les universitats catalanes,
amb l’objectiu de coordinar serveis i millorar l’eficiència en la
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gestió universitària; 2) un nou model de governança, i 3) la
presentació d’un informe anual al Parlament per part del rector i
el president del consell social de cada universitat que tracti de
l’impacte social, econòmic o científic de les universitats mitjançant
indicadors estratègics i de resultats. Posteriorment, a finals de
març de 2010 s’ha presentat una segona proposta, que incorpora
una reforma molt més limitada i merament tècnica, la qual encara
no ha iniciat els tràmits parlamentaris.
Jornades sobre L’adaptació a l’espai europeu d’educació superior està comportant
governança també un intens debat sobre el model de governança, qüestió que
a la URV les universitats públiques de Catalunya també han tractat en el
Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. D’altra banda, la
Universitat Rovira i Virgili, una vegada desplegats els plans
estratègics de docència i de recerca, i la recent aprovació dels
plans estratègics d’internacionalització i de tercera missió, vol
desenvolupar una visió pròpia sobre el model de governança per
tal de completar la base sobre la qual definir els reptes de la
universitat per al 2017.
Així, amb l’objectiu de repensar l’organització acadèmica de
gestió i el sistema de presa de decisions, entre el març i el maig
de 2009 la URV va organitzar quatre jornades per analitzar i
debatre la governança de les institucions d’educació superior amb
els temes següents:

Impuls de
l’administració
electrònica a les
universitats
catalanes

•

Els models de governança i el Llibre Blanc de la Universitat
de Catalunya.

•

Participació de la societat en el govern de la Universitat.

•

Governança i gestió: el model de gestió adoptat per la
Universitat Jaume I.

•

Governança i organització acadèmica.

Al setembre de 2009 es va signar un conveni que concreta un
acord marc signat al febrer del mateix any 2009 per desenvolupar
l’administració electrònica als centres universitaris, que ha de
permetre a les universitats treballar en xarxa i de manera
telemàtica, per agilitar molts dels tràmits que fan habitualment.
El conveni l’han signat els departaments d’Innovació, Universitats
i Empresa i de Governació i Administracions Públiques, mitjançant
el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya,
juntament amb els rectors de les universitats públiques catalanes
més la UOC. Mitjançant aquest acord, el DIUE destinarà més de 5
milions d’euros per avançar en l’administració electrònica a les
universitats. Una part d’aquests diners es destinarà a finançar
plataformes i serveis comuns a totes les universitats.
L’e-universitat és un dels projectes estratègics que contempla el
Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya i permetrà millorar la
gestió a les universitats en tots els àmbits mitjançant la
implantació de tecnologies informàtiques i telemàtiques, així com
una major proximitat de l’administració universitària de cara als
usuaris. El projecte treballarà en àmbits com el registre telemàtic,
la signatura electrònica, l’e-notificació, els expedients electrònics,
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la contractació i la gestió econòmica electrònica, l’e-arxiu o el vot
electrònic.
Materials
Docents
en Xarxa
(MDX)

Materials Docents en Xarxa (MDX) és un projecte de les
universitats, el Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC) i el Centre de Supercomputació de Catalunya
(CESCA), amb el suport del Comissionat per a Universitats i
Recerca de la Generalitat. Aquesta iniciativa té per objectiu
augmentar la visibilitat de la producció docent universitària per tal
de contribuir a la innovació educativa i facilitar l’accés lliure al
coneixement. L’aplicació, accessible a través del web
www.mdx.cat, permet consultar els documents que han elaborat
per a les seves classes professors de deu universitats dels països
catalans (les set públiques catalanes, la Universitat de Vic, la UOC
i la Universitat Jaume I, de Castelló). L’MDX, que es va posar en
funcionament a l’octubre passat, dóna accés a més de 1.100 títols
amb data de març de 2010. L’accés és gratuït i lliure en la
majoria de casos, tot i que hi ha documents que estan restringits
als usuaris de les universitats participants.

Resum dels objectius del curs
Personal docent i investigador


Definir una plantilla de professorat estable i equilibrada amb relació a
l’encàrrec acadèmic.



Adaptar els processos de gestió del col·lectiu docent i investigador a les
exigències de l’EEES i l’ERA.



Afavorir el reconeixement de l’activitat acadèmica.

Personal d’administració i serveis


Millorar el dimensionament del PAS per afrontar els nous reptes de l’EEES i
l’ERA.



Impulsar noves accions per promoure i millorar les condicions de treball.

Personal acadèmic i d’administració i serveis


Avançar en la implantació de mesures per millorar les condicions de l’entorn
de treball.

Infraestructures


Completar la construcció dels campus de la URV.



Millorar els espais destinats a serveis de la Universitat.

Pressupost


Establir noves prioritats en el pressupost per als nous reptes en docència,
recerca i transferència del coneixement.

Gestió i organització


Definir un model organitzatiu en gestió i acadèmic adequat a les noves
funcions derivades de l’adaptació a l’EEES i l’ERA.



Consolidar el sistema de planificació i contractes programa per objectius.



Enfortir el sistema de qualitat institucional.
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Amb relació al col·lectiu docent i investigador
Definir una plantilla de professorat estable i equilibrada amb relació a
l’encàrrec acadèmic
Transformació
de places de
TEU acreditats
en TU

Amb la reforma de la LOU, el personal docent universitari
s’estructura en dos únics cossos: catedràtics d’universitat i
professorat titular d’universitat. Segons estableix la disposició
addicional 2a de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU,
podran accedir directament al cos de TU el professorat TEU que
tingui el títol de doctor o l’obtingui posteriorment i estigui
acreditat d’acord amb els mecanismes previstos en la legislació.
En aquest sentit, el Consell de Govern (juliol, novembre i
desembre de 2009) ha aprovat la promoció automàtica d’onze
TEU doctors acreditats a TU. En la taula següent es mostra el
nombre de places transformades segons departament:
Departament
Bioquímica i Biotecnologia
Dret Públic
Economia
Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Geografia
Gestió d’Empreses
Infermeria
Total

Places
2
1
1
3
1
1
1
1
11

La carrera La URV ha definit les línies bàsiques del model propi de carrera
acadèmica del PDI: acadèmica del PDI a la Universitat, que es basa en els principis
la via excepcional,… d’excel·lència, de mèrit i igualtat d’oportunitats (Consell de
Govern de febrer de 2009). La carrera professional d’aquest
col·lectiu ha de garantir la qualitat i la diversitat dels perfils
acadèmics en tots els àmbits del coneixement i també ha de
preveure els mecanismes de progressió necessaris.
D’acord amb el model, el requisit bàsic per accedir a la carrera
acadèmica és obtenir l’acreditació. Pel que fa a la trajectòria
professional, es defineixen dues vies:
1. Via ordinària, amb la trajectòria funcionarial, que inclou
tres nivells progressius que comencen amb una situació
temporal, en què la persona és contractada amb la
categoria de lectora. Si durant aquesta etapa s’assoleixen
uns objectius prèviament definits, la persona s’estabilitza a
TU i l’accés a CU per promoció constitueix un
reconeixement a les persones que han desenvolupat la
seva tasca com a professores estables de forma
satisfactòria i han assolit un grau d’excel·lència significatiu.
També es contempla la trajectòria laboral, sempre que la
Generalitat mantingui les categories d’agregat i catedràtic
contractat en el format actual.
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2. Via excepcional, que s’adreça a les figures diferents del
lector i del TU per tal que puguin accedir a les figures de la
via principal mitjançant un pla personalitzat.
D’acord amb la definició de la carrera acadèmica, per a les
categories compreses en la via excepcional s’ha elaborat un pla
personalitzat per seguir l’activitat del PDI no permanent, amb la
voluntat de tutelar-ne les primeres etapes de la trajectòria
acadèmica, per tal que el professorat assoleixi una categoria de
les definides a la via ordinària (titular d’universitat, professorat
agregat i professorat lector). Aquest pla s’adreça a les categories
següents de professorat: ajudant, col·laborador, lector, comissió
de serveis, titular d’universitat interí, TEU i TEU interí. La
proposta de pla d’activitats es basa en el seguiment i la valoració
de diferents criteris (experiència investigadora i docent, formació
acadèmica, gestió, estades) i els valors objectiu que es preveu
assolir d’aquí a cinc anys.
i la promoció de L’aprovació del model de carrera acadèmica i el desenvolupament
places de TU a CU de les trajectòries professionals que preveu ha comportat adaptar
la Normativa de professorat en el punt relatiu a la promoció de
TU/CEU a CU i la modificació de la normativa de concursos
d’accés a places de professorat funcionari dels cossos docents
universitaris. L’entrada en funcionament del nou mecanisme
d’acreditació del professorat ha permès desblocar els processos
de promoció a la Universitat. En aquest sentit, el Consell de
Govern d’abril de 2009 va aprovar onze sol·licituds de promoció
de professorat titular d’universitat a catedràtic d’universitat de
personal docent de vuit departaments. Posteriorment (novembre
de 2009), es va aprovar una convocatòria extraordinària per a la
promoció de vuit places de TU a CU que s’ha resolt favorablement
a començaments de 2010. Les places de promoció de la darrera
convocatòria corresponen als departaments següents:
Departament
Bioquímica i Biotecnologia
Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Geografia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Total

Places
1
1
1
1
2
2
8

Dimensionament El Consell de Govern (abril de 2009) ha iniciat un procés de debat
de la plantilla i reflexió que s’ha de concretar en un nou sistema de
dels departaments dimensionament de la plantilla per tal de posicionar la URV en el
marc de desplegament de l’EEES i l’ERA. El dimensionament ha de
tenir en compte les necessitats docents, investigadores, de
tercera missió i de gestió recollides en el conjunt de pactes de
dedicació dels departaments, i d’aquesta manera superar el
model vigent, que únicament es basa en l’encàrrec docent
assignat pels centres als departaments.
La implantació de les noves titulacions de grau implica que
l’estructura del PDI que imparteix la docència respongui a una
distribució prefixada per tal de superar el procés de verificació del
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títol. En aquest sentit, s’ha proposat al Consell de Govern (juliol
de 2009) traslladar als departaments la mateixa estructura que
s’exigeix per als graus: mínim 50% PDI doctor, més del 51%
funcionari i més del 60% permanent. També que el pacte de
dedicació es tingui en compte com a variable en el
dimensionament de la plantilla a través de la valoració de les
unitats d’activitat acadèmiques. L’objectiu és que el PDI que
tingui el pacte complet pugui veure disminuïda l’activitat docent
de 24 a 18 crèdits (en una primera fase, es marca com a objectiu
el llindar de 21 crèdits) en funció del desplegament dels nous
graus.
Modificació de la
normativa del Pla
de renovació del
professorat dels
cossos docents

Després de tres anys d’aplicar el Pla de renovació del professorat
dels cossos docents universitaris, el Consell de Govern (novembre
de 2009) ha aprovat modificacions puntuals de la normativa que
el regula. En aquest sentit, quant a les tasques que ha de
desenvolupar el personal acollit al Pla, s’hi han afegit les de
transferència (participació en projectes de transferència, en
qualitat d’investigadors responsables o col·laboradors).

Pla de formació El Pla de formació del PDI (Profid) té com a objectiu principal
del PDI millorar la qualitat de la docència, la recerca, la transferència i la
(Profid) gestió universitària, sobretot davant del repte que suposa el
procés d’adaptació a l’EEES i l’ERA.
Les activitats programades pel Profid en els darrers anys s’han
ajustat a les demandes del professorat, a les necessitats
institucionals i a temes emergents i d’interès com l’adaptació
metodològica a l’EEES i la implantació de les TIC.
Evolució de la participació en els cursos del Profid
Curs
2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

Acció
Pla general
Pla específic
Total
Pla general
Pla específic
Total
Pla general
Pla específic
Total
Pla general
Pla específic
Total

Cursos
41
20
61
66
8
74
44
6
50
66
12
78

Inscrits Assistents
644
531
269
190
913
721
846
691
114
114
960
805
792
639
86
86
878
725
1.099
810
181
177
1.280
987

Hores
334
99
433
332
109
441
250,5
96,5
347
389,5
71
460,5

El curs 2008-09 es van programar 66 cursos en el pla general,
dotze accions de formació específiques ―en què ha participat
professorat de deu departaments―, sessions de treball i
assessorament al professorat, a més de jornades i altres accions
divulgatives. En el curs d’Especialista Universitari en Docència
Universitària a l’EEES hi han participat dotze professors, dels
quals vuit l’han superat satisfactòriament, i s’han concedit setze
ajuts per desenvolupar accions de formació, set per a accions de
formació externes a l’ICE i nou per al programa de formació en
terceres llengües. Cal remarcar l’augment considerable de
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participació, que arriba gairebé al miler d’assistents entre el pla
general i el pla específic. Aquesta millora, amb relació a l’any
anterior, es deu a l’augment de l’oferta de cursos, tant en el pla
general com en l’específic, que en aquest darrer cas s’ha duplicat,
com també ho ha fet el nombre d’assistents.
Per al Profid 2009-10, es manté l’estructura en pla general i pla
específic (sota demanda de centres i departaments), a més del
programa d’ajuda a la internacionalització: formació en anglès i
altres terceres llengües, els ajuts per a activitats de formació
individual i el curs d’Especialista Universitari en Docència
Universitària a l’EEES, que per primer cop serà interuniversitari.
Enguany, s’ha incorporat un nou programa d’ajuda a millorar
centres i departaments per desenvolupar plans d’acció per a la
millora que tinguin per finalitat el desenvolupament d’accions
adreçades a cobrir necessitats o debilitats manifestades pels
centres i departaments.
S’han
plantejat
més
de
trenta
accions
formatives,
fonamentalment en els àmbits d’eines per al treball docent (8),
docència universitària i l’EEES (7) i desenvolupament docent i
investigador (7). Una de les novetats del curs 2009-10 són les
jornades del pla d’acollida del PDI. Aquestes jornades tenen com
a objectiu presentar al PDI de nou ingrés la URV com a
organització, a més d’altres informacions enfocades a aspectes
vinculats al desenvolupament de la seva activitat acadèmica a
través de quatre mòduls: conèixer la URV, la funció del
professorat, els recursos i serveis disponibles de suport al PDI i
un mòdul específic segons el centre o departament. A la primera
edició hi van assistir 27 persones.
El Pla té el mateix pressupost que el del curs anterior, 60.000 €,
que es destinen al pla general (45,8%), pla específic (16,7%),
ajuts a la formació (14,2%), pla d’accions de millora per a centres
i departaments (8,3%) i programa d’idiomes (7,5%), a banda de
les despeses generals.
Adaptar els processos de gestió del col·lectiu docent i investigador a les
exigències de l’EEES i l’ERA
Millora i
implicacions
del pacte
de dedicació

Durant el darrer any s’ha implantat per primer cop el sistema de
valoració quantitatiu, basat en les unitats d’activitat acadèmica
(UAA). El sistema s’utilitza com a instrument de reconeixement,
valoració i organització de l’activitat del PDI. En paral·lel, s’ha
implantat la segona versió de l’aplicació de suport informàtic per
omplir i valorar el pacte de dedicació.
La comissió per establir línies generals per facilitar l’aplicació i la
comparabilitat dels pactes de dedicació s’ha reunit en set ocasions
des de l’abril de 2009 per analitzar la implantació del sistema de
valoració, avaluar-ne els resultats i introduir les millores
oportunes. La comissió la presideix el vicerector de Personal
Docent i Investigador i en formen part onze directors de
departament ―Ciències Mèdiques Bàsiques, Dret Públic,
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, Enginyeria Química,
Estudis Anglesos i Alemanys, Gestió d’Empreses, Història i
Història de l’Art, Infermeria, Pedagogia, Psicologia, Química
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Analítica i Química Orgànica―, la cap del Servei de Recursos
Humans i dues tècniques.
El Consell de Govern de juliol de 2009 va aprovar la modificació
de la Normativa d’acord amb les conclusions de la comissió de
seguiment que inclouen les implicacions individuals i col·lectives
de les valoracions resultants. Com a implicacions individuals,
s’estableix un complement econòmic, diferenciat en trams i no
consolidable, que correspon al professorat amb una dedicació
superior a la mitjana de la URV i que es determina a partir
d’algunes tipologies d’UAA transversals. Per distribuir-lo s’analitza
la distribució resultant de les UAA amb efectes per a les
implicacions individuals de cada professor. S’estableixen sis
franges entre el 50% i 100%. La retribució econòmica màxima
que es percebi serà l’equivalent al càrrec de gestió amb
complement anual mínim. Aquesta retribució s’aplicarà al
professorat que assoleixi els sis trams. Per a la resta, la retribució
es reduirà de forma proporcional al nombre de trams. Com a
implicacions col·lectives es preveu assignar recursos econòmics
addicionals al pressupost ordinari mitjançant indicadors
relacionats amb el pacte de dedicació i incorporats en els
contractes programa de centres i departaments. A partir de
l’aplicació d’aquesta valoració, es tindran en compte les
valoracions del professorat del departament per dotar-lo de
recursos necessaris per al dimensionament de la plantilla.
Afavorir el reconeixement de l’activitat acadèmica
Modificació
de la normativa
d’investigador
actiu

La figura d’investigador actiu està plenament consolidada a la
URV i completa un marc adequat de dedicació a totes les facetes
de l’activitat acadèmica que permet distribuir l’encàrrec acadèmic
en el departament, així com assignar recursos a grups de recerca
i departaments, en aplicació de la política de suport horitzontal a
la recerca.
La normativa actual va ser aprovada pel Consell de Govern el 5
de juliol de 2005 i preveu tres tipologies: investigador actiu per
avaluació externa, per avaluació interna i en formació. El Consell
de Govern (desembre de 2009) ha aprovat modificar la normativa
en els punts següents:
•

El termini per presentar sol·licituds, que passa del 30 de
juny al 31 de gener de cada any.

•

Quant a despeses, s’acorda limitar la contractació de
professorat associat només als departaments/àmbits que
tinguin el pacte de dedicació mitjà complet.

•

Quant als investigadors actius en formació, s’acorda
ampliar aquesta tipologia a tot el professorat que
actualment ocupi una plaça permanent i estigui realitzant
la tesi doctoral a la URV, sempre que existeixi un acord
explícit amb el departament.

En el mateix Consell de Govern, es va presentar la proposta per
crear una comissió, amb la mateixa composició que la de
seguiment del pacte de dedicació, que en el termini d’un any
haurà de presentar una proposta a Consell de Govern sobre la
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transformació del criteri del càlcul del valor N que s’utilitza
actualment per valorar les aportacions dels investigadors, a un
nou sistema basat en els criteris específics en cadascun dels
camps d’avaluació publicats anualment al BOE per a la valoració
de sexennis que fa la CNEAI.
Càtedres Amb l’objectiu d’ampliar i fer visibles dinàmiques actuals dels
d’excel·lència departaments
alineades
amb
el
Pla
estratègic
d’internacionalització, el contracte programa i la visibilitat de la
docència i la recerca, el Consell de Govern (desembre de 2009)
ha aprovat una nova iniciativa, les càtedres d’excel·lència, que
preveu el cofinançament d’estades docents i de recerca de PDI de
prestigi internacional.
Es preveu crear un càtedra d’excel·lència per departament i any
per acollir PDI de reconegut prestigi (equivalent a un doctor
honoris causa o professorat distingit) per realitzar estades amb
un durada mínima d’un mes. La presentació de sol·licituds estarà
oberta durant tot l’any 2010 i seran aprovades pel Consell de
Govern. El cofinançament màxim de la URV serà de 3.000 € per
mes durant tres mesos, i el cofinançament mínim dels
departaments serà del 50%.
En el Consell de Govern de febrer de 2010 es va atorgar la
primera càtedra d’excel·lència al departament d’Enginyeria
Química, que rebrà la visita del catedràtic Ignacio E. Grossman,
de la Universitat Carnegie Mellon (EUA).
Amb relació al personal d’administració i serveis
Millorar el dimensionament del PAS per afrontar els nous reptes de l’EEES i
l’ERA
Activació Per tal de donar resposta amb garantia als nous reptes i
de noves places necessitats que deriven especialment de l’adaptació i incorporació
de PAS de la URV a l’EEES i l’ERA, l’equip de govern ha establert com a
prioritat incrementar la plantilla de PAS. El fort creixement que ha
tingut la Universitat, juntament amb la implantació de les noves
titulacions de grau, la consolidació dels estudis de postgrau, la
promoció de la visibilitat de la recerca i l’impuls dels sistemes de
millora de la qualitat, s’ha traduït en un increment substancial de
l’activitat en l’àmbit de la gestió de la Universitat.
Durant l’últim any, la URV ha activat i consolidat places de PAS en
diverses àrees i noves estructures, i ha reforçat així el paper
d’aquest col·lectiu com a agent nuclear de les funcions de gestió i
administració, i de les tasques de suport, assistència i
assessorament respecte de la gestió administrativa i tècnica dels
processos necessaris per assolir els objectius de la URV. Per
aconseguir els objectius relacionats amb la qualitat que s’ha fixat
la Universitat, resulta clau la capacitat de consolidar estructures
organitzatives per adaptar-nos a les necessitats. En aquest sentit,
les places de personal tècnic de suport a la qualitat docent
activades en el Consell de Govern de febrer de 2008 s’han
convocat durant el 2009, i s’han atorgat les dotze places
previstes. D’aquesta manera s’han consolidat les places en
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cadascun dels centres per garantir i potenciar la qualitat dels
ensenyaments a través d’una participació activa en els processos
d’assegurament de la qualitat i suport a la preparació de les
memòries de sol·licitud dels nous títols adaptats a l’EEES. En la
mateixa línia, destaca la consolidació de dues places de personal
tècnic de suport a la recerca, l’activació de cinc places per
reforçar la posada en marxa i la implantació de l’I-Center i la
consolidació de l’estructura d’impartició d’idiomes del Servei
Lingüístic, que ha comportat l’activació de deu places. El 2009
també s’han obert convocatòries públiques de borses de treball de
personal funcionari interí per tal de cobrir les necessitats
temporals de la plantilla del PAS. Aquestes convocatòries han
tingut una bona acceptació i una alta participació tant per a perfils
d’auxiliars administratius com d’auxiliars de serveis.
Quant als serveis centrals, el procés de revisió de diverses
estructures (Servei de Recursos Humans, Servei de Recursos
Econòmics, Servei de Gestió Acadèmica, Servei de Gestió de la
Recerca i Servei de Recursos Informàtics i TIC) ha comportat la
consolidació i dotació de nous llocs de treball previstos en la
planificació de recursos humans derivada de la revisió dels serveis
per al període 2008-2010.
Per a l’any 2010, el Consell de Govern (febrer de 2010) ha
aprovat activar 19 places de PAS de les aproximadament 38
previstes com a increment de la plantilla de PAS en el pressupost
2010.
Activació de noves places de PAS 2010
Tipus
Serveis centrals i altres estructures de gestió
CRAI Campus Catalunya
Centres i departaments
Total

Places
13
4
2
19

Enguany cal destacar la posada en marxa del Centre de Recursos
de l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) al campus Catalunya.
La seva implantació ha generat l’activació de noves places, la
figura de coordinador del CRAI per a tota la URV (2009) i quatre
places per al 2010, un/a tècnic/a per a l’àrea d’autoaprenentatge,
un/a tècnic/a de factoria i dues places de suport administratiu
adreçades a l’atenció de l’estructura. Pel que fa als serveis
centrals, s’activaran les set places derivades de la revisió de les
estructures de servei, dues al Servei de Recursos Educatius per
consolidar la implantació de les noves metodologies en l’àmbit de
l’educació, dues al Servei de Recursos Científics i Tècnics per
reforçar les àrees de protecció radiològica i ambiental i
microscòpia i tècniques nanomètriques, i dues més a l’Oficina de
Prevenció de Riscos i al Gabinet Jurídic que van quedar pendents
amb la congelació pressupostària de 2009. Finalment, s’ha dotat
dues places per consolidar les estructures administratives del
departament de Geografia i la seu que té la URV al Baix Penedès.
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Impulsar noves accions per promoure i millorar les condicions de treball
Pla de
renovació de
la plantilla de
PAS laboral

La Gerència i el comitè d’empresa del PAS laboral de la URV han
establert un acord regulador per a la jubilació parcial d’aquest
col·lectiu que ha ratificat el Consell de Govern (novembre de
2009). Aquest acord és d’aplicació al PAS laboral a temps complet
de la Universitat amb una edat igual o superior als 60 anys, que
acrediti un període mínim de cotització i d’antiguitat a la URV
d’acord amb la legislació vigent.
L’objectiu és el de fomentar el relleu generacional facilitant l’accés
a jubilacions parcials abans de l’edat ordinària de jubilació. La
persona jubilada parcialment continuarà en actiu a la URV amb un
contracte a temps parcial i percebrà de la URV el salari
corresponent al temps de treball acordat.
Amb la ratificació d’aquest acord, la URV haurà de concertar,
simultàniament a la jubilació parcial del treballador, un contracte
de relleu per tal de substituir la jornada de treball deixada vacant
per la persona que es jubila parcialment.
El treballador jubilat parcialment escollirà el percentatge de
reducció de jornada del qual gaudirà (per al 2009, entre el 25% i
el 82%), d’acord amb la legislació vigent en cada moment, i la
prestació de treball a la URV es realitzarà de forma acumulada i
consecutiva per períodes anuals determinats que s’acordaran en
cada cas entre la persona interessada i la URV.

Millora de la
qualificació de
la plantilla
dels serveis
centrals

Amb l’objectiu de millorar la qualificació del PAS de la Universitat,
en alguns serveis centrals s’ha identificat aquells àmbits que, per
raó de la complexitat o especificitat dels processos assignats,
requereixen un perfil administratiu més especialitzat. En aquests
casos s’ha acordat transformar les places d’administratiu específic
(grup C1, nivell 16) a places de grup C1, nivell 18. El procediment
d’adaptació ha comportat que en aquests serveis es consolidin
àmbits específics per a processos i responsabilitats que recauen
en perfils administratius.
Els àmbits específics que s’han identificat per a cada servei són
els següents:
Servei

Àmbit
Accés i selecció
Recursos Humans (SRH)
Contractes
Informes i periodificacions contables
Recursos Econòmics (SRE)
Comptabilitat de despeses
Matrícula i expedients
Gestió Acadèmica i Estudiants (SGA) Plans d’estudi
Beques i ajuts

Noves
descripcions
de llocs
de treball
del PAS

El darrer any s’ha treballat en la renovació de les descripcions
dels llocs de treball (DLT) del PAS, a través d’un grup de treball
format per representants del comitè d’empresa del PAS laboral,
de la junta de PAS funcionari i la Gerència. En aquest sentit, s’ha
creat una base de dades per facilitar la gestió de les DLT i s’ha
redactat un manual d’estructura organitzativa que integrarà els
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criteris per elaborar organigrames i estructures. En el moment
d’elaborar aquest informe, la revisió funcional de les DLT està en
una fase avançada, a l’espera d’acordar la proposta definitiva amb
el grup de treball i la resta de representants sindicals. Quan es
completi aquesta revisió, es podrà avançar en la definició de la
carrera horitzontal, element clau per millorar la gestió d’aquest
col·lectiu.
Actuacions
dins del Pla
de formació
del PAS per a
l’adaptació
a l’EEES

El procés de convergència a l’EEES i a l’ERA implica tant alumnat i
professorat com PAS. El Pla de formació del PAS de la URV es
planteja com una eina estratègica destinada a cobrir les
necessitats formatives i potenciar els coneixements i habilitats
professionals de la plantilla del PAS. Així, la URV vol reforçar amb
aquest pla el caràcter estratègic de la formació com a instrument
de desenvolupament i adaptar el PAS als canvis motivats pels
processos
d’innovació
tecnològica
i
les
noves
formes
d’organització del treball.
En el 9è Pla de formació del PAS de la URV desenvolupat durant
l’any 2009, es van programar 93 activitats formatives distribuïdes
en tretze àrees temàtiques, amb un total de 1.192 participants,
un 17% més que l’edició anterior (1.018). Les àrees de formació
que apleguen més participants són informàtica (30% dels
assistents), idiomes (25%) i prevenció (18%). També destaca la
formació presencial en llengua anglesa, que, per segon any
consecutiu,
evidencia
l’impuls
de
les
polítiques
d’internacionalització adreçades al PAS, amb nou grups i gairebé
dos-cents alumnes inscrits.
Les novetats principals per al 2010 són la posada en marxa de la
plataforma de gestió de la formació pel PAS, en Moodle, que en
una primera fase facilitarà l’emmagatzematge, el manteniment i
la posada en comú de la documentació del Pla de formació i que
suposarà una millora en el suport metodològic de la formació.
D’altra banda, s’oferiran igualment els programes de l’àrea
d’ofimàtica adaptats a la proposta de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya: l’acreditació de competències en tecnologies de la
informació i comunicació (ACTIC). Cal destacar també la inclusió
d’accions formatives que incideixen en la perspectiva de gènere
aplicada al treball d’administració i altres de caràcter divulgatiu
sobre temes d’actualitat com el canvi climàtic i l’eficiència
energètica.

El Pla La URV ha desenvolupat un procés d’acollida i integració de la
d’acollida plantilla del PAS que serà d’aplicació general per a les noves
del PAS incorporacions dins d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, s’ha
dissenyat un conjunt de processos que pretenen completar les
activitats d’integració i acollida, per aconseguir que la persona
incorporada es converteixi al cap de poques setmanes en un
treballador integrat a la comunitat universitària.
Com a material de suport, s’ha elaborat material documental per
a totes les persones de nou ingrés, la Guia útil per al PAS, que
orientarà en l’àmbit pràctic les qüestions relacionades amb el dia
a dia a la URV. També s’ha redactat el Manual d’acollida, de
caràcter organitzatiu. En el marc del Pla d’acollida, s’ha creat la
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figura del tutor, persones de la URV que guien la incorporació de
les persones que s’incorporen en la seva nova ubicació, de
manera que milloren la seva integració efectiva i el coneixement
dels procediments interns propis de la unitat que l’acull.
En aquest context, el 26 de setembre de 2009 es va fer la
primera edició de la jornada d’acollida del PAS Conèixer la URV,
que va aplegar 44 participants. Aquesta activitat s’organitzarà
amb regularitat i formarà part del conjunt d’activitats
desenvolupades en el Pla d’acollida. L’activitat s’adreça al PAS que
s’hagi incorporat com a personal fix, tant funcionari com laboral,
en aquesta primera edició des de l’1 de gener de 2008, i és
voluntària per a la resta del col·lectiu PAS que tingui interès a
participar-hi. Els objectius són donar a conèixer les principals
ubicacions de la URV en el territori, la seva evolució i creixement
en els últims anys, l’àmbit i abast de la funció de la URV més enllà
de la docència, i la seva història, per tenir una visió integral de la
institució i donar valor a la tasca que fan els membres del PAS,
dirigida a aconseguir la missió principal de la Universitat. En
definitiva, es tracta de reforçar el sentiment de pertinença a
la institució. A la jornada hi va participar el rector, la Gerència,
degans i responsables de diferents estructures organitzatives.
Amb relació al personal acadèmic i d’administració i serveis
Avançar en la implantació de mesures per millorar les condicions de
l’entorn de treball
Desplegament
del Pla
d’igualtat
per raons
de gènere

Les accions que ha dut a terme l’Observatori de la Igualtat durant
el darrer any han seguit els eixos i les mesures previstes en el I
Pla d’igualtat 2007-2010. Les accions es poden agrupar en tres
grans àmbits: difusió (transferència), docència i recerca, i complir
així les tres missions encomanades a la Universitat.
Amb relació a les tasques de difusió, destaca la producció d’un
documental Dones a la URV, l’elaboració d’un díptic informatiu per
a la comunitat universitària i la participació en les Jornades
d’Acollida del curs 2009-10 en algunes facultats. En el marc de
l’Any de la Ciència, l’Humanisme i l’Astronomia l’Observatori ha
col·laborat en una exposició i un calendari sobre dones
astrònomes, ha organitzat el debat “Dones científiques” amb
motiu de la distinció com a Doctora Honoris Causa per la URV a la
Dra. Margaret Geller. El Pla d’igualtat de la URV s’ha presentat a
diferents trobades i congressos estatals, i ha permès constatar
l’orientació adequada de les mesures i accions impulsades a la
URV; tant és així que altres universitats del país el tenen com a
referent. En aquest sentit, la Universitat de Las Palmas de Gran
Canaria ha demanat assessorament i informació sobre el procés a
l’Observatori de la Igualtat; la Universitat del País Basc i la
Universitat de València han felicitat públicament la URV per la
implantació del Pla d’igualtat, i la Universitat de Santiago de
Compostel·la ha convidat la directora de l’Observatori per
explicar-los el Pla d'igualtat de la URV.
En l’àmbit de la recerca, ha finalitzat l’estudi “Dones en
l’Enginyeria: estudi de les escoles tècniques superiors des de la
perspectiva de gènere. El cas de la Universitat Rovira i Virgili”, i
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s’ha impulsat la publicació del llibre Mestres, escoles i igualtat
entre gèneres. La transmissió de valors igualitaris en l’educació
primària vista pel col·lectiu docent (Arola Editors, 2009). En
aquest àmbit, també destaca l’organització de les jornades
Pobresa i Gènere, i Gènere i Dret, en col·laboració,
respectivament, amb el grup de recerca d’Anàlisi Social i
Organitzativa de la URV, i amb la Facultat de Ciències Jurídiques,
el Departament de Dret Públic i el Col·legi d’Advocats de
Tarragona. Per primera vegada, el Consell Social de la URV, a
proposta de l’Observatori de la Igualtat, ha convocat el Premi
Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en
estudis de dones i gènere.
En el marc del 2010, Any de les Dones i les Ciències a la URV, cal
destacar l’organització de la III Setmana per la Igualtat dedicada
a “Dones i producció del coneixement”, amb més d’un centenar
de participants, en què es va fer el lliurament de la distinció M.
Antònia Ferrer 2009 a la Dra. Montserrat Palau, del departament
de Filologia Catalana de la URV. També hi ha d’altres accions
previstes que es desenvoluparan durant el 2010, com el
visionament de l’obra científica de les dones a les biblioteques i al
web de la Universitat, l’elaboració d’un calendari sobre dones
químiques i l’organització d’un cicle de conferències titulat Les
Dones i les Ciències. També s’ha proposat una jornada anual
sobre l’estat de la recerca en gènere en l’àmbit d’humanitats i
s’ha activat el Premi M. Helena Maseras al estudis de dones i
gènere per a l’alumnat de grau, postgrau i tesis doctorals.
D’altra banda, per donar compliment a la Llei per a la igualtat
efectiva de dones i homes i a la modificació de la Llei orgànica
d’universitats aprovada al març de 2007, s’ha començat a
treballar en l’àmbit de la formació sobre l’aplicació de la
perspectiva de gènere a la docència, amb una trobada amb els
responsables d’ensenyament dels centres.
Finalment, atès que el 2010 finalitza el període de vigència previst
en el I Pla d’Igualtat de la URV, el Claustre de novembre de 2009
va aprovar la constitució de la comissió que haurà d’elaborar un
nou Pla, sota la presidència de la vicerectora de Postgrau i
Relacions Institucionals i formada per cinc membres del PDI, dos
del PAS i quatre estudiants.
Aplicació del
Pla director de
prevenció de
riscos laborals

La Universitat ha adquirit el compromís de garantir la prevenció
de riscos laborals i minimitzar els riscos que pugui ocasionar
qualsevol activitat laboral per a la salut dels membres de la
comunitat universitària i d’altres persones que duguin a terme
l’activitat a les instal·lacions de la URV. És per això que s’ha dotat
del Pla director de prevenció de riscos laborals.
En aquest marc, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals ha
impulsat la formació preventiva lligada als espais experimentals
de la URV, per garantir, d’una banda, el compliment legal al qual
està subjecte la URV en aquesta matèria i, de l’altra, aportar a la
comunitat universitària els coneixements preventius suficients per
millorar la qualitat laboral als espais experimentals de la
Universitat.
En aquest sentit, a l’octubre de 2009 es va impartir un curs pilot
d’aptitud preventiva de divuit hores de durada i estructurat amb
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nou mòduls pràctics i teòrics. El curs va reunir 40 assistents dels
47 convocats. Aquesta activitat està orientada al PDI en formació
de nova incorporació i a membres del PAS dels departaments
experimentals de la URV, independentment de la relació
contractual amb la URV, i garanteix una formació preventiva per a
totes les persones que treballen en espais experimentals de la
Universitat. A partir de 2010, el curs s’oferirà quatre cops l’any,
amb una assistència prevista d’unes cinquanta persones per curs.
En la primera edició del 2010, duta a terme durant el mes de
febrer, hi van assistir 53 persones. El curs és certificat per l’ICE i
el Pla de formació del PAS. Els departaments han de fomentar
l’assistència al curs dels seus membres, i han de cobrir sis places
per curs acadèmic. L’assistència no justificada al curs, en cas que
es tingui una plaça reservada, comporta no poder treballar en
l’àmbit experimental a la URV o a càrrec de la URV.
Completar la construcció dels campus de la URV
El PIU a la URV El Pla d’inversions de les universitats públiques de Catalunya (PIU
per al període 2007-2013) té com a objectius principals a la URV el campus
2007-2013 Catalunya, i s’ha de completar amb la nova construcció de la
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, així com la
construcció del nou campus de les Terres de l’Ebre a Tortosa.
L’objecte del Pla és programar les inversions que s’han d’executar
a la URV per un import total de 77 M€, dels quals 35,5 M€ seran
gestionats directament per la URV i la resta, per l’empresa ICFEquipaments SAU.
Pla de En el Consell de Govern de febrer de 2010 es va presentar el
desplegament document marc per al desplegament dels campus de la URV, que
dels campus incorpora la visió global del que poden ser els campus de la URV
per orientar les possibles inversions futures en funció dels
recursos i creixements previstos. Aquest document es fonamenta
en un material gràfic de suport que descriu la situació actual i la
possible visió de futur de les instal·lacions i els serveis de la
Universitat per als diferents campus: Sescelades i Catalunya a
Tarragona, Bellissens a Reus, Vila-seca i la seu del Baix Penedès a
Coma-ruga (el Vendrell). Aquest material de suport, maquetes i
plafons permetrà presentar una visió global del territori URV a la
comunitat universitària en els diferents campus.
Implantació de
Centres de
Recursos per a
l’Aprenentatge
i la Investigació
(CRAI)

En el darrer període, s’ha dut a terme l’execució del Pla d’acció
per a la implantació de CRAI, que ha comportat la modificació
dels espais existents per tal d’adaptar-los a les noves necessitats i
la gestió de la construcció de nous CRAI als campus de la URV.
Inicialment, s’han concentrat els esforços en el CRAI del campus
Catalunya, que ja és operatiu. Amb relació a aquest CRAI,
actualment se’n redacta el projecte d’ampliació —que es farà amb
recursos provinents dels majors ingressos obtinguts a càrrec del
pressupost 2009, tal com es detalla més endavant en l’apartat
sobre el pressupost de la URV— per tal d’avançar-se a la futura
implantació de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.
Es preveu iniciar les obres durant l’estiu.
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D’altra banda, pel que fa a la implantació del CRAI al campus
Sescelades, actualment s’elabora la memòria de necessitats per a
reconvertir la biblioteca i modificar els espais. Aquest projecte,
que contempla el PIU, es preveu que es desenvoluparà durant
l’any vinent.
Campus Catalunya:
Facultat de Ciències
de l’Educació
i Psicologia

La construcció de la nova Facultat de Ciències de l’Educació i
Psicologia i edifici de serveis i arxius al campus Catalunya està
pendent de la concessió de la llicència d’obres i de l’autorització
del Govern de la Generalitat per licitar l’obra. La inversió prevista
és de 18,6 M€, incloent-hi obra i equipament.

Campus Durant aquest darrer període, s’ha dut a terme el projecte
Sescelades d’urbanització parcial de determinades zones del campus
Sescelades. Les obres s’allargaran fins l’estiu.
Campus El Govern de la Generalitat ja va aprovar l’any passat la inversió
Terres de l’Ebre necessària per construir el nou campus de les Terres de l’Ebre.
Amb relació al finançament de les inversions, el PIU té assignats
15 M€, dels quals 13,3 M€ es destinaran a la construcció i 1,7 M€,
a la dotació d’equipaments i material.
L’edifici, amb uns 11.000 m2 i una capacitat prevista per a mil
persones, acollirà a la planta baixa els serveis generals i el CRAI;
aules a la segona; despatxos a la tercera, i la quarta planta es
dedicarà a activitats de recerca i als espais de direcció del
campus. L’edifici té forma de creu per simbolitzar un riu i un pont
que el travessa. Al juliol de 2009 es van adjudicar les obres, que
s’han iniciat a l’octubre de 2009, i es preveu iniciar-hi les
activitats el curs 2011-12.
Com a particularitat, cal destacar que a la intranet de la URV s’hi
ha habilitat un espai on es permet fer un seguiment mensual de
l’evolució de les obres a través d’informació gràfica i escrita.
Campus A començaments de 2010, la URV i l’Ajuntament de Reus han
Bellissens signat un conveni de col·laboració per desenvolupar el campus
Belissens amb la construcció de diversos edificis educatius i de
serveis, i consolidar la presència universitària a Reus. Aquest
conveni complementa el marc de col·laboració que desenvolupen
des de fa anys les dues institucions i que ha permès iniciar els
projectes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura o el Centre
Tecnològic en Nutrició i Salut. Les principals actuacions que
s’inclouen en el conveni són el projecte d’urbanització del
campus, l’edifici de serveis i la primera fase del CRAI, la
remodelació dels espais alliberats de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials, instal·lacions esportives, habitatges
de lloguer per a joves estudiants i professors, i la redacció dels
estudis previs de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut. Pel que fa a aquesta facultat, la construcció del nou edifici
queda pendent del finançament que pugui atorgar la Generalitat
en un futur PIU. Segons l’acord, l’Ajuntament es fa càrrec de
l’adjudicació de la direcció d’obres i dels contractes previs
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necessaris per construir les infraestructures i equipaments, i la
URV s’encarrega de les licitacions d’obres i els costos d’execució.
Escola Tècnica
Superior
d’Arquitectura
(ETSA)

Les instal·lacions de l’ETSA s’ubiquen provisionalment a la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i part dels
estudis s’imparteixen en pavellons prefabricats als quals aquest
curs s’han afegit 150 m2 addicionals, que completen la tercera i
última fase de la implantació provisional de l’ETSA.
Al final de 2009, es van adjudicar les obres de la primera fase
corresponent a la construcció de l’edifici per un import de 4,8 M€ i
amb un termini d’execució de catorze mesos. La construcció s’ha
iniciat al gener de 2010. L’obra es fa amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Reus, que ha assumit els costos de redacció del
projecte, així com els permisos, llicències i la direcció d’obres.
L’obra es finança parcialment amb recursos del PIU i amb
recursos propis de la URV. El mes de febrer de 2010 s’han licitat
les obres de tancament de la façana.
L’escola disposarà d’una superfície construïda de 5.000 m2
distribuïts en tres edificis longitudinals. El projecte contempla les
necessitats específiques de l’ensenyament d’arquitectura i ha
previst la ubicació d’un taller de maquetes, sala d’exposicions,
tallers de projectes i aplicacions gràfiques.

Seu Per tal d’adequar les instal·lacions del centre Sancta Maria Maris a
Baix Penedès Coma-ruga, que aquest curs acull els graus d’Infermeria i
Educació Infantil, s’han fet modificacions a l’aulari consistents en
la instal·lació de calefacció, protecció solar de seguretat i
equipament audiovisual i de dades necessaris. També s’han fet
diverses feines de manteniment de l’edifici per tal de garantir la
seguretat dels usuaris. A l’edifici que acull la biblioteca, s’hi ha
equipat amb mobiliari una sala de lectura i també s’hi ha habilitat
una aula de lliure accés amb ordinadors i connectivitat a la xarxa
URV, que s’ha estès a tot l’edifici. En el perímetre de l’edifici, s’hi
ha instal·lat un sistema de protecció solar fix exterior i un sistema
d’il·luminació de l’entorn. D’altra banda, durant l’estiu es preveu
iniciar la construcció de nou aulari amb mòduls prefabricats de
dos pisos i 500 m2 de superfície. Aquesta actuació es finançarà
amb els ingressos addicionals que s’han rebut a càrrec del
pressupost 2009.
Millorar els espais destinats a serveis de la Universitat
El Pla
de medi
ambient
de la URV

Per tal de fomentar accions encaminades a la millora
mediambiental de la Universitat, i també com una mesura de
responsabilitat social i compromís institucional, al febrer de 2008
l’equip de govern va acordar constituir una nova Comissió de
Política Ambiental, i reactivar així la que regula l’article 95 de
l’Estatut de la URV. Les línies de treball de la Comissió en el
darrer període s’han centrat en temes de mobilitat i estalvi
energètic. En paral·lel, s’ha encarregat a una consultoria
especialitzada la redacció de la primera fase del Pla de medi
ambient. Aquest pla, el primer que s’elabora a la URV sobre
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aquest àmbit, parteix d’una diagnosi inicial per al període 20052009 sobre el consum energètic dels edificis, el consum d’aigua,
la mobilitat d’accés als centres, la gestió de residus, la compra
verda, les característiques i gestió dels espais verds dels campus i
la comunicació i sensibilització. El Pla es va presentar i aprovar en
el Consell de Govern de febrer de 2010.
El Pla permet a la URV abordar la gestió ambiental de tots els
aspectes de la vida universitària des d’un punt de vista integral i
explicitar el seu compromís envers el desenvolupament
sostenible. Se centra en dos àmbits temàtics estratègics per
disminuir l’impacte ambiental de la Universitat ―l’energia i el
canvi climàtic i la mobilitat d’accés― i incideix en la
sensibilització, la implicació i la participació de la comunitat
universitària com a estratègia de caràcter transversal. La finalitat
del Pla és incorporar els objectius ambientals en la gestió diària
de la URV. Per això, s’han fixat els objectius següents a l’horitzó
2020:
Objectiu central
•

Reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte
hivernacle.

Objectius específics
•

Estalviar energia en el consum dels edificis, i millorar un
20% els consums unitaris per superfície.

•

Reduir un 20% en el consum d’aigua per estudiant.

•

Disminuir la quota modal de transport en vehicle privat de
la mobilitat universitària.

•

Minimitzar la generació i millorar la gestió de residus.

•

Incrementar la compra i contractació verda.

Objectius transversals
•

Millorar la disponibilitat i el control de les dades de gestió
ambiental de la URV.

•

Implicar la comunitat universitària en l’ambientalització de
la URV.

Les mesures del Pla es concretaran en un pla d’acció que haurà
de contemplar les actuacions concretes, el cronograma i els
recursos previstos. El Pla de medi ambient ha definit cinc línies
estratègiques que seran els eixos estructuradors del pla d’acció:
I. Eficiència i estalvi energètic.
II. Millora de la competitivitat dels modes de transport
sostenible en la comunitat universitària.
III. Millora de la comunicació i participació ambiental.
IV. Ambientalització de l’organització.
V. Reforç de l’estructura ambiental.
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Amb relació al pressupost
Establir noves prioritats en el pressupost per als nous reptes en docència,
recerca i transferència del coneixement
El Pla
de finançament
per a la millora
de les universitats
públiques catalanes

A l’octubre de 2006, el Govern de la Generalitat va aprovar
l’escenari de finançament per a la millora de les universitats
públiques catalanes pel període 2007-2010. L’acord de Govern
corresponent preveu recursos addicionals per al finançament que
es condicionen a l’assoliment d’objectius. En concret, estableix
que la part condicionada a objectius era de 17 M€ per al 2007,
50,9 M€ per al 2008, 90,4 M€ per al 2009 i 136,2 M€ per al 2010.
Amb aquest acord, la millora addicional del finançament de cada
universitat depèn de la consecució d’objectius estratègics
relacionats amb la millora de la missió docent, amb un pes del
35% dels recursos; millora en la recerca i transferència, amb un
pes del 45%, i el 20% restant, en la millora de la gestió, a fi
d’incrementar l’eficàcia i l’eficiència del conjunt del sistema públic
d’universitats.
Per àmbits de millora, els objectius generals que el DIUE planteja
a les universitats són els que es mostren a la taula següent.
A. ÀMBIT DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
1. Millorar la capacitat investigadora
2. Incrementar la captació de fons competitius
3. Incrementar la transferència de coneixement
B. ÀMBIT DE MILLORA DE LA DOCÈNCIA
4. Millorar l’eficiència de la docència
5. Adaptar l’estructura de professorat a la demanda docent i
millorar la qualitat del professorat
6. Millorar les competències lingüístiques: augmentar l’ús del català
en la docència i millorar el coneixement d’una tercera llengua,
preferentment l’anglès
7. Millorar l’ocupabilitat dels estudiants
C. ÀMBIT DE MILLORA DE LA GESTIÓ
8. Orientar la gestió de les universitats a l’assoliment de resultats
mitjançant l’adopció d’instruments per a la presa de decisions
9. Incrementar la transparència de les universitats i impulsar la
rendició de comptes a la societat
10 Desenvolupar actuacions per tal d’assolir objectius estratègics i
específics de la universitat relacionats amb la millora de la seva
missió i amb l’objectiu d’incrementar-ne l’eficàcia i l’eficiència

El context de desacceleració econòmica actual comporta, com ja
va passar l’any 2009, dificultats pressupostàries de les diverses
administracions. Aquesta situació ha provocat que el Govern de la
Generalitat en els exercicis 2008 i 2009 no hagi pogut donar
compliment als compromisos establerts en el Pla de finançament
per a la millora de les universitats publiques catalanes. Tal com
mostra la taula següent, l’any 2008 hi va haver una disminució de
30,9 M€ respecte de l’import inicial previst per al conjunt
d’universitats. L’any 2009, però, el DIUE ha pogut aportar els
30,9 M€ que restaven pendents de l’exercici 2008 i els 90,4 M€
previstos inicialment el 2009 es quedaran en 30 M€, amb la qual
cosa restaran pendents d’atorgar 60,4 M€ corresponents a
l’exercici 2009.
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Aplicació del Pla de finançament per a la millora de les
universitats publiques catalanes
Acord Generalitat
Subvenció DIUE
Diferència vs acord

2007
17,0
17,0
0,0

2008
50,9
20,0
-30,9

2009
90,4
60,9
-29,5

Escenari de El pressupost de la URV per al 2010 continua en la mateixa línia
finançament URV que l’any passat i manté el mateix plantejament de contenció de
i pressupost 2010 la despesa derivat de les dificultats pressupostàries de les
diverses administracions. En la mateixa direcció, el pressupost de
la Generalitat és encara més restrictiu que el de 2009,
especialment per a les universitats, atès que inicialment no
contempla en cap mesura la partida corresponent a la millora de
finançament acordada pel Govern a l’octubre de 2006 i que per al
2010 havia de ser de 136 M€ per al conjunt del sistema
d’universitats públiques (cal recordar que el pes de la URV en el
sistema és de l’ordre del 8,4%).
El pressupost URV 2010 presenta un elevat grau d’incertesa, ja
que preveu l’atorgament de 60 M€ corresponents al Pla de millora
per al conjunt d’universitats, i tal com s’ha comentat més amunt
el Govern no els inclou en el pressupost. En cas que finalment la
subvenció que rebi la URV corresponent al Pla de millora sigui
inferior als 60 M€ previstos, es farà ús del programa plurianual
que es va dotar amb el romanent genèric de l’exercici 2008 en el
Consell de Govern de 30 d’abril de 2009. Aquest programa, amb
una assignació de gairebé 4 M€, preveu garantir les anualitats
corresponents als anys 2010 i 2011, a causa del possible
endarreriment en les anualitats del Pla de millora per part de la
Generalitat de Catalunya; per tant, per a l’any 2010 la URV té
garantida aquesta aportació.
Globalment, el pressupost URV 2010 és un 5% inferior al del
2009 a causa, principalment, de la disminució d’ingressos per
préstecs en les convocatòries de parcs científics, encara que
internament incorpora un increment en la previsió de despeses en
recursos humans. D’altra banda, en el pressupost no s’hi ha
aplicat cap increment de preus; només s’ha considerat un
augment del 0,3% per a les retribucions del personal, d’acord
amb el que estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2010.
Malgrat la situació de finançament globalment insuficient en el
panorama català, el pressupost destina una dotació important al
creixement de noves places tant en l’àmbit de personal docent
investigador com de personal d’administració i serveis. També
destaca l’impuls al programa de foment de l’activitat de recerca
orientat, principalment, a fer possible als grups de recerca amb
reconeixement de la DGR de disposar de nous investigadors
postdoctorals, becaris de recerca o personal tècnic de suport.
Tot i els plantejaments de contenció, ara per ara cap dels
projectes de la URV no s’ha vist compromès, ans al contrari, se
segueix potenciant els programes de postgrau i de mobilitat,
continua la construcció del campus de les Terres de l’Ebre,
l’Escola d’Arquitectura i el projecte de la nova Facultat d’Educació
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i Psicologia que implica, alhora, l’ampliació del CRAI del Campus
Catalunya.
Aspectes més destacats del pressupost 2010
Actuació
Noves actuacions amb recursos ordinaris
Mobilitat PDI
Desplegament del Pla estratègic d’internacionalització
Programa de foment de la recerca
Actuacions diverses en infraestructures
Implantació del CRAI
Dotació de nous recursos humans
Desenvolupament dels recursos humans (PDI/PAS)
Consolidació d’actuacions en curs
Ajuts per cursar estudis de màster
Dotació programes oficials de postgrau
Programa d’intercanvi d’estudiants
Actuacions en l’àmbit de prevenció de riscos laborals
Actuacions amb finançament afectat i cofinançades
Beques i ajuts d’investigació Santander
Beques Engyncat
Summer School
Pla d’inversions de les universitats
Nova càtedra d’Economia local
Mesa socioeconòmica
Programes de mobilitat d’estudiants, PDI i PAS
Total actuacions principals

Import (€)
3.945.713,36
75.000,00
18.000,00
1.258.315,66
920.000,00
40.000,00
893.390,85
741.006,85
1.228.406,00
418.000,00
385.000,00
220.920,00
204.486,00
6.408.334,80
60.000,00
40.000,00
40.000,00
5.527.608,40
50.000,00
50.000,00
640.726,40
11.582.454,16

Font: Oficina Pressupostària

Tot i aquests factors, hi ha hagut una voluntat de consolidar
determinades polítiques ja iniciades i impulsar les actuacions
prioritàries següents:
Àmbit de la docència i estudiants
1. Potenciar els programes oficials de postgrau, dotant de
més recursos el programa d’ajuts als estudiants per cursar
estudis de màsters oficials a la URV i augmentar els
recursos adreçats als màsters i doctorats per les despeses
ordinàries de funcionament.
2. Impulsar un programa de mobilitat entrant de PDI, per tal
d’afavorir estades de mitjà termini a la URV de personal
docent i investigador de reconegut prestigi internacional
mitjançant el cofinançament amb els departaments
(càtedres d’excel·lència).
3. Augmentar la mobilitat de l’alumnat, del PDI i del PAS,
incrementant els recursos per tal de facilitar-los la
formació, el desenvolupament acadèmic i professional i
l’adquisició d’experiència, que contribueixi a adaptar-se a
les noves demandes que comporta el procés de canvi a
l’EEES.
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Àmbit de la investigació i transferència
4. Desplegar el programa de foment a la recerca amb
l’objectiu d’incentivar un increment de la recerca, el
desenvolupament i la innovació que es duu a terme a la
Universitat, més enllà dels programes ja existents. El
programa es proposa incrementar les beques per a tesis
doctorals i assignar recursos a grups de recerca amb
reconeixement extern.
5. Fomentar les càtedres URV com una eina directa per a la
relació Universitat-societat, promovent la creació de noves
càtedres.
Àmbit d’infraestructura i CRAI
6. Construir el campus de les Terres de l’Ebre a Tortosa, amb
l’objectiu de posar-lo en funcionament el curs 2011-12.
7. Iniciar la construcció del nou edifici de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura al campus Bellissens, d’acord amb
l’adjudicació formalitzada l’any 2009.
8. Finalitzar el projecte executiu de la Facultat d’Educació i
Psicologia i edifici de serveis de campus, per tal de poder
licitar les obres corresponents.
9. Disposar de dotació pròpia per implantar el CRAI i
potenciar la biblioteca digital, incrementant la consignació
destinada a adquirir recursos electrònics i dedicant
obligatòriament el 15% del pressupost corresponent a
adquisició de llibres i revistes a recursos digitals per tal de
facilitar l’accés a la documentació des de qualsevol lloc i en
qualsevol moment.
10. Avançar en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals
incrementant els recursos amb l’objectiu de complir les
activitats preventives de vigilància de la salut i avaluacions
de riscos per lloc de treball, avaluació de riscos per edificis,
plans d’autoprotecció i mesures higièniques i formació
preventiva.
Àmbit de recursos humans
11. Contractar nous recursos humans, seguint la tendència
dels últims anys, en què s’ha incrementat tant la plantilla
del personal docent investigador com la del personal
d’administració i serveis.
12. Dotar, dins el pacte de dedicació, d’incentius les persones
que realitzin una dedicació superior a la mitjana de la URV.
13. Enfortir el fons social de què disposa la URV incrementant
els recursos adreçats al personal.
Els bons resultats
econòmics
permeten
afrontar noves
actuacions
el 2010

El Consell de Govern de febrer de 2010 va aprovar una
modificació del pressupost 2009, perquè, entre altres coses, la
part alíquota que la URV va preveure que li pertocaria dels 30,9
M€ provinents del Pla de finançament per a la millora de les
universitats corresponents a l’exercici 2009 s’ha incrementat en
2,5 M€. D’acord amb el que s’ha comentat abans, aquest
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increment es deu a l’aportació de 30 M€ addicionals a repartir
entre les universitats del SUPC d’acord amb el pes que tinguin en
el sistema. D’altra banda, també s’ha generat un increment
d’ingressos per interessos financers, matrícules i altres conceptes
amb un total d’1,8 M€. Aquest augment es complementa amb una
despesa en personal inferior a la prevista, derivada de l’existència
de places vacants. Tot plegat, ha comportat uns majors ingressos
de 6,1 M€.
Aquests recursos disponibles permeten avançar el finançament
per fer front a actuacions en infraestructures que ja estaven
previstes, com l’ampliació del CRAI del campus Catalunya, la
instal·lació de mòduls prefabricats a la seu de Coma-ruga (el
Vendrell), actuacions a la unitat docent de l’Hospital Sant Joan de
Reus i l’ampliació de l’edifici de serveis centrals.
En l’àmbit de la gestió i l’organització
Definir un model organitzatiu en gestió i acadèmic adequat a les noves
funcions derivades de l’adaptació a l’EEES i l’ERA
Creació de noves
estructures
organitzatives:
les unitats de gestió
administrativa
descentralitzada
(UGAD)…

El Pla de millora del sistema de gestió de la recerca, aprovat pel
Consell de Govern a l’octubre de 2008, té entre els eixos
d’actuació la revisió del model d’estructures de gestió de la
recerca. En aquest sentit, a principis de 2009, amb el suport
d’una consultoria externa, es va analitzar l’estructura actual i es
va proposar una nova estructura de gestió. El model es basa en el
disseny d’una nova estructura que apropa el suport de la recerca
als diferents campus de la URV per facilitar la gestió dels
investigadors. Aquest model organitzatiu s’ha presentat al Consell
de Govern (juliol de 2009) com una de les actuacions que
acompanyen el desplegament del programa de foment de la
recerca.
Així, s’ha plantejat la creació d’unitats de gestió administrativa
descentralitzada ―formades per gestors de projectes i
administratius― per als processos econòmics i administratius, que
pretenen apropar als grups de recerca els serveis oferts per
determinats serveis centrals (Gestió de la Recerca, Recursos
Econòmics, Recursos Humans, Compres i Contractació), i alhora
deslliurar els departaments de determinades tasques relacionades
amb la gestió de la recerca. En aquest model, les àrees de gestió
de tresoreria, recursos humans i compres a través de concurs o
negociació continuaran sent responsabilitat dels serveis centrals,
però hi haurà experts a les unitats que gestionaran aquests temes
amb els serveis centrals.

i el Centre
Internacional
de la URV
(I-Center)

Després d’aprovar el Consell de Govern de febrer de 2009 la nova
estructura del Centre Internacional de la URV, amb una dotació
de deu persones entre places de nova creació i reubicació de
places provinents d’altres àmbits, durant el 2009 s’ha treballat en
el disseny dels processos de gestió i atenció als usuaris de l’ICenter. S’han descrit els processos i també s’han detectat les
necessitats de sistemes d’informació necessaris per suportar-los.
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Identificació,
millora i
automatització
de processos

Enguany ha continuat el projecte per identificar i millorar els
processos dels serveis i unitats que en depenen, per tal
d’optimitzar-ne l’activitat. Durant el 2009 s’han identificat els
processos del Servei de Gestió Acadèmica, el Servei de Gestió de
la Recerca i el Servei de Recursos Humans.
Els treballs que es duen a terme consisteixen a identificar els
processos, representar-los gràficament i elaborar una fitxa amb
les dades bàsiques del procés. Aquests elements permeten
identificar els processos més crítics, l’anàlisi dels quals té com a
resultat la proposta d’accions orientades a la millora. Els
processos amb potencialitat d’automatització s’han documentat
de manera específica.
Derivat del projecte d’identificació i millora de processos i del Pla
de millora del sistema de gestió de la recerca, s’han seleccionat
diferents processos per virtualitzar-los. Fins aquest moment,
s’han identificat i redissenyat les activitats per desenvolupar per a
catorze d’aquests processos, com ara reserves, transferències i
avançaments de crèdit en l’àmbit de la gestió econòmica. La
posada en marxa es preveu per al segon semestre de 2010 i
principis de 2011.

Implantació
del Centre
d’Atenció
als Usuaris
(CAU)

Al setembre de 2009 va començar a oferir els seus serveis el
Centre d’Atenció als Usuaris (CAU), que s’encarrega de donar
suport a la comunitat universitària en les incidències dels equips
informàtics, telefonia i multimèdia. Aquest nou servei vol oferir
una assistència més eficient als usuaris, ja que disposa de més
recursos humans que poden donar suport via telefònica i resoldre
les incidències remotament, sense necessitat de desplaçar-se
físicament.

Implantació de
centres de
recursos per a
l’aprenentatge i la
investigació
(CRAI) a la URV:
la carta de serveis

El desplegament de l’EEES implica un nou model docent orientat a
l’aprenentatge i centrat en l’estudiant, que esdevé el protagonista
del procés formatiu. En conseqüència, aquest procés ha
comportat la revisió i la progressiva adaptació del model
organitzatiu de la Universitat al nou escenari.
En aquest sentit, el Consell de Govern de juliol de 2008 va
aprovar l’estructura i el pla d’acció per fer que les biblioteques de
campus esdevinguin centres de recursos per a l’aprenentatge i la
investigació (CRAI). Aquest Consell de Govern també va donar el
vistiplau a la constitució de la Comissió Transversal de
Convergència CRAI, que ha presentat els resultats de la feina
realitzada al Consell de Govern (juliol de 2009) en un document
en què es defineixen els aspectes estratègics del projecte
d’implantació dels CRAI, l’estructura organitzativa i la carta de
serveis que s’oferiran a l’usuari des de les unitats implicades de la
Universitat.
Així, doncs, el CRAI, sobre la base del Servei de Biblioteca, es
configura com un entorn dinàmic en el qual s’integren tots els
serveis universitaris que donen suport a l’aprenentatge, la
docència, la recerca i la tercera missió, relacionats amb el món de
la informació i les noves tecnologies.
La proposta de carta de serveis en defineix els usuaris i els seus
deures, així com els compromisos del CRAI, el model
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d’organització i els serveis oferts: informació, documentació,
recursos informàtics, recursos educatius, autoaprenentatge de
llengües, serveis generals. El primer CRAI s’ha desenvolupat al
campus Catalunya i progressivament s’implantarà el model a la
resta de campus.
Implantació de
l’administració
electrònica
a la URV,…

En compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, la URV ha impulsat
diferents iniciatives vinculades a implantar l’administració
electrònica (e-administració). L’objectiu és informatitzar i
racionalitzar el procés de gestió de les relacions de qualsevol
persona física o jurídica amb la seva administració de referència.
En aquest sentit, la URV participa en un projecte conjunt del
sistema universitari català impulsat per l’ACUP i en el grup de
treball d’administració electrònica impulsat per la sectorial CRUETIC de la CRUE, dins el marc del Plan Avanza. Per tal de vetllar
pel desplegament d’aquesta llei i promoure i coordinar els
projectes en l’àmbit de l’administració electrònica, es va constituir
una comissió interna d’e-administració al juliol de 2009. En la
comissió, presidida per la Gerència, hi participa la Secretaria
General, el Gabinet Jurídic i el Servei de Recursos Informàtics i
TIC. Els treballs de la comissió se centren en els àmbits
informàtic, organitzatiu (de procediments) i jurídic.

i el desenvolupament
de projectes en els
diferents àmbits
d’actuació

Al setembre del 2009 es va signar un conveni en què participen
els departaments d’Innovació, Universitats i Empresa, i
Governació i Administracions Públiques, juntament amb les
universitats de l’ACUP per impulsar i desenvolupar l’administració
electrònica de les universitats públiques catalanes i la UOC. El
desplegament d’aquest conveni ha implicat el desenvolupament
de projectes de diferent tipologia i abast:
•

Quant a l’àmbit normatiu, es desenvoluparà una normativa
comuna en e-administració, que cada universitat haurà
d’adaptar a les seves particularitats. En aquests moments,
ja hi ha una proposta de cos normatiu que avalua cada
universitat per incorporar-hi esmenes. En aquesta línia, el
Consell de Govern de la URV (febrer de 2009) va aprovar
el Reglament de l’establiment i funcionament de la seu
electrònica, el qual preveu, entre d’altres, la publicació
electrònica del Full Oficial de la URV (FOU) i del tauler
d’anuncis, i el Reglament del registre electrònic.

•

Quant a l’àmbit organitzatiu, es treballa en dos projectes.
D’una banda, el desenvolupament de mòduls comuns de
formació i informació sobre e-administració per tal de
donar suport en el canvi cultural que suposa aquest canvi
organitzatiu. Actualment, s’ha dissenyat l’estratègia
d’enfocament i el model de formació i al llarg de l’any
2010 es preveu desplegar els mòduls. I, de l’altra,
s’elabora un catàleg de serveis comuns per a les
universitats, el marc d’interacció i un model de fitxa
estàndard de definició de processos. Aquest projecte està
liderat per la URV i es preveu que s’enllesteixi a finals
d’estiu.
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•

Quant a les eines de relació amb el ciutadà, també s’han
establert dues línies de treball: l’establiment d’un registre
telemàtic comú establert físicament al CESCA i la
possibilitat d’establir una eina d’e-notificació comuna a
totes les universitats. En aquest sentit, la URV ha signat
un conveni amb el Consorci Administració Oberta
Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) per implantar el
sistema d’avís de recepció de certificat de comunicacions
electròniques. Mitjançant la utilització d’aquest servei, la
URV podrà adreçar per mitjans electrònics les notificacions
dels seus actes i resolucions als interessats que ho hagin
sol·licitat.

•

Quant a l’expedient electrònic, es treballa en la
implementació de gestors d’expedients i documentals per
facilitar la digitalització de documents i tràmits, en el
desenvolupament d’eines comunes d’e-impressió i edigitalització per compatibilitzar l’existència de documents
digitals i documents en paper, i, finalment, en el
desenvolupament d’una plataforma comuna d’e-arxiu,
peça indispensable per preservar correctament els
documents digitals al llarg del temps.

•

Quant a les eines de seguretat tecnicojurídiques, s’han
acordat dos projectes: en primer lloc, desplegar eines d’eidentitat i e-signatura en tots els àmbits de la universitat i
desenvolupar les eines associades, eines de signatura,
porta-signatures, reconeixement de certificats, etc., i, en
segon lloc, analitzar funcionalment la plataforma que
hauria de suportar les evidències electròniques (o e-logs)
per donar validesa jurídica als procediments electrònics.

•

Quant a l’e-contractació, s’ha proposat la integració de
cada universitat al sistema de factura electrònica del
Consorci AOC i l’estudi d’una possible plataforma d’econtractació comuna a totes les universitats que incorpori
les eines de què disposa la Generalitat: Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores (RELI) i l’anàlisi funcional del
Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC).

•

Quant a l’e-vot, s’ha plantejat la implantació d’una
plataforma de votacions electròniques comuna a totes les
universitats, seguint la línia del projecte pilot desenvolupat
per la URV en el marc d’unes eleccions de centre. En
aquest sentit, la URV ha estat la primera universitat de
l’Estat espanyol i una de les primeres d’Europa que ha
introduït l’opció de la votació electrònica, amb caràcter
vinculant, en unes eleccions. L’èxit d’aquesta convocatòria
que es va dur a terme el 26 de març de 2009 en les
eleccions de representants a la junta de centre de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) ha fet que la votació
electrònica s’introdueixi com a mecanisme vàlid en les
eleccions de representants al Claustre universitari que es
faran al maig de 2010.

Implementació del El Control Intern de Documentació (CID) és una nova aplicació
Control Intern de mitjançant la qual qualsevol òrgan o unitat de la nostra
Documentació,… Universitat pot inventariar les sol·licituds, les comunicacions o els
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escrits adreçats a altres òrgans o unitats de la URV i, per tant, és
d’ús obert i amb efectes únicament interns. El CID permet
trametre documents interns amb suport digital. Només en el cas
que no sigui possible la tramesa digitalment, s’utilitzarà el
sistema de correu intern. Aquesta nova eina impulsa l’ús del
certificat digital URV. Amb la posada en marxa del CID, el
Registre General queda reservat per als documents d’entrada o
sortida de la Universitat i se n’exclouen els documents tramitats
internament.
i un gestor Una de les peces tecnològiques necessàries per desenvolupar
documental l’administració electrònica a la Universitat és la implementació
d’un gestor documental, per tal d’identificar i gestionar
correctament els documents en format electrònic al llarg de la
seva vida útil. El 2008 es van iniciar els treballs d’identificació i
millora dels processos de l’Oficina de Contractació i Compres.
Amb els resultats d’aquest treball, al setembre de 2009 es va
iniciar, en col·laboració amb una consultoria externa, la definició
del model de gestió del patrimoni documental de la URV.
Repositori
d’objectes
digitals
de la URV

Quant a la implantació del repositori d’objectes digitals de la URV,
després de definir el sistema de metadades de la documentació
com a eina d’indexació, s’ha dut a terme la primera prova de
captura de metadades dels projectes de final de carrera de les
enginyeries valorats externament. S’han capturat més de trenta
projectes, i la prova ha permès depurar el model. El proper pas és
introduir els projectes en el repositori, un cop s’hagi enllestit la
infraestructura tecnològica que el suportarà. La següent col·lecció
documental que es modelarà és la de recerca, enfocada a la
producció científica dels investigadors de la URV. Provisionalment
es preveu oferir aquests documents a través de la connexió amb
el web Materials Docents en Xarxa (MDX), que des de l’octubre de
2009 ofereix l’accés a més de 1.100 documents que han elaborat
per a les seves classes professors de deu universitats dels països
catalans. Aquesta iniciativa està vinculada al projecte de
biblioteca digital, que, posteriorment, pot alimentar altres
repositoris o bases de dades de coneixement externes que facin
possible la visibilització de la tasca acadèmica i sobretot docent
que es duu a terme a la URV, tant a escala individual com de la
institució.

Consolidar el sistema de planificació i contractes programa per objectius
Elevat grau
d’assoliment
dels contractes
programa
2008-2009
amb centres
i departaments

Els centres i departaments s’havien compromès, mitjançant els
contractes programa per al curs 2008-09, a realitzar un total de
245 actuacions, a través d’una aportació global superior als
475.000 € (incloent-hi becaris). El nombre final de becaris als
centres i departaments va ser de 47. Dos dels becaris assignats
inicialment es van amortitzar a petició de les unitats beneficiàries
i en el marc del programa de cofinançament impulsat per la
Gerència es van cofinançar onze persones del PAS dels
departaments.
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Les prioritats del contracte programa 2008-09 amb centres i
departaments s’han centrat en l’adaptació a l’EEES i l’acreditació
dels programes, la docència, la internacionalització i les relacions
externes, la recerca, transferència i innovació, els recursos
humans i la gestió. La majoria de les accions compromeses estan
relacionades amb la internacionalització i relacions externes i han
representat el 20,4% del total d’accions proposades per centres i
departaments (25,5% sobre el total d’accions dels sis eixos als
centres i 17% als departaments). D’altra banda, els centres
també han dedicat un esforç important a la docència, amb el
25,5% de les accions compromeses. Quant als departaments, el
27,2% de les accions s’inscriuen en l’eix de la recerca,
transferència i innovació.
L’assoliment global dels centres ha estat d’un 84,8% i el dels
departaments, d’un 96,1%. L’evolució del grau d’assoliment dels
objectius del contracte programa en els darrers cinc cursos es
mostra en la taula i figura següents.
Assoliment dels objectius del contracte programa (%)

2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

Mitjana
centres
90,3
87,4
89,6
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84,8

Mitjana
departaments
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90,5
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92,6
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91,1
89,0
90,7
92,7
90,5

grau assoliment (%)

100

95

90

85

80
2004-05
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mitjana departaments

2007-08

2008-09

global centres i departaments

Tal com s’observa en la figura anterior, els departaments mostren
un augment sostingut en el grau d’assoliment dels seus objectius
des del 2004-05. Pel que fa als centres, després de dos períodes
consecutius de millora en l’assoliment dels objectius, en la darrera
edició ha tingut lloc una disminució de gairebé el 8%. Aquest
resultat es deu, fonamentalment, a l’endarreriment del procés
d’avaluació externa del model de sistema intern de garantia de
qualitat (SIGQ) d’acord amb el programa Audit, que ha impedit
als centres dur a terme les accions de millora de gestió en aquest
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àmbit. La dificultat de realitzar accions destinades a promoure
l’anàlisi de la productivitat científica per establir objectius a mitjà
termini també ha repercutit en el grau d’assoliment dels centres.
Els nous
contractes
programa amb
centres i
departaments
del període
2009-2010

Els nous contractes programa per al desenvolupament de la
planificació estratègica de centres i departaments de la URV s’han
reformulat per tal d’alinear-los amb les pautes del model de
finançament per a la millora de les universitats públiques
catalanes establert pel DIUE. Aprovats en Consell de Govern al
juliol de 2009, els àmbits d’actuació definits per a aquests
contractes programa són:
•

Finançament variable per objectius (DIUE).

•

Internacionalització.

•

Política lingüística.

•

Docència i qualitat.

Com a novetats principals, cal destacar que:
•

Es tracta d’un nou model basat en indicadors, no en
accions estratègiques. Els indicadors provenen dels que ha
definit la Generalitat en el model de millora del
finançament o bé de les necessitats de programes propis i
plans estratègics de la URV. La relació d’indicadors
específics per a centres i departaments i les corresponents
fitxes descriptives van ser aprovats pel Consell de Govern
al novembre de 2009.

•

A diferència de les edicions anteriors, els becaris de
col·laboració formen part de la negociació del contracte
programa i del seu finançament i no se’n fixa un nombre
màxim.

•

Les unitats no hauran d’elaborar una memòria descriptiva
de tancament del contracte programa. Aquesta memòria
se substituirà per una taula de valoració dels indicadors i
s’automatitzarà l’obtenció de les dades.

Amb aquest model de contracte programa, la URV ha fet un pas
endavant en la implantació de la cultura de planificació
estratègica i el rendiment de comptes en els processos de gestió
dels centres i departaments. I, al mateix temps, ha traslladat a
les unitats la metodologia i els aspectes més importants del
compromís de la URV amb la Generalitat com a organisme
finançador.
Contractes
programa amb
centres de
recerca

Els plans estratègics amb centres de recerca neixen de la
necessitat d’enfortir el procediment de planificació com a
instrument de gestió i acció institucional. Aquests contractes
programa inclouen l’anàlisi detallada i la planificació estratègica
dels centres, així com les línies generals de l’organització i la
gestió en tots els àmbits.
D’acord amb aquesta línia, al juliol de 2009 es va signar l’acord
triennal per desenvolupar el pla estratègic del Centre d’Estudis de
Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), que comporta un
finançament en funció de l’assoliment dels objectius que
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anualment són revisats per la Universitat. Les prioritats del
contracte programa amb el CEDAT s’han dividit en cinc eixos
bàsics: visibilitat, recerca, transferència, formació i organització.
La valoració del tancament del contracte programa d’aquest
primer any de vida del CEDAT és molt positiva. A principis
d’aquest any el centre ha presentat una memòria de tancament,
que recull les activitats realitzades durant el 2009, d’acord amb
els objectius i indicadors de seguiment acordats. El grau
d’assoliment global dels objectius del contracte programa per al
2009 ha estat del 90,8%.
El Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i
Micro/nanosistemes (EMaS) va signar el primer contracte
programa l’any 2008. La valoració del tancament de la segona
anualitat ha estat molt favorable, amb un assoliment global dels
objectius del 99,5%.
El Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta
(CRAMC), el primer que es creà a la URV amb caràcter propi,
tanca el tercer any del contracte programa establert amb la URV
amb un grau d’assoliment del 93,2%. Per tal de donar
compliment a la Normativa reguladora dels centres de recerca
propis de la URV, aprovada pel Consell de Govern de 18 de
desembre de 2008, el CRAMC ha presentat una memòria sobre
les activitats desenvolupades durant els tres anys de
funcionament del centre. Aquest document, presentat al
Vicerectorat de Política Acadèmica i de la Recerca, servirà de base
per decidir la continuïtat del centre. En cas d’informe favorable de
la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica, es proposarà al
Consell de Govern l’establiment d’un nou contracte programa
triennal.
Enfortir el sistema de qualitat institucional
Incorporació del
doctorat al Model
d’Assegurament
de la Qualitat
de la URV

La URV va concretar la política i l’estratègia de desenvolupament
dels seus estudis de doctorat en el Pla Doctorat de Qualitat
(2001). Aquest document establia uns indicadors i criteris de
qualitat transparents i consensuats per valorar i incentivar la
qualitat dels doctorats, els quals van permetre elaborar el mapa
de doctorats de la Universitat. L’objectiu genèric del Pla Doctorat
de Qualitat era el reconeixement del doctorat com un cicle
formatiu rellevant a la URV.
Una conseqüència de la política de qualitat del doctorat a la URV
es reflecteix en l’èxit aconseguit en els processos d’acreditació
externa de la qualitat duts a terme a escala estatal, com és el cas
de les convocatòries de la menció de qualitat als programes de
doctorat de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
Acreditació (ANECA). L’obtenció de la menció de qualitat
constitueix un reconeixement a la solvència cientificotècnica i
formadora dels estudis de doctorat, així com dels grups o
departaments que desenvolupen la formació doctoral i permet
participar en l’obtenció d’ajuts a la convocatòria específica que
realitzi el Ministeri d’Educació.
A la convocatòria 2008 de la menció de qualitat als programes de
doctorat d’ANECA, s’hi introdueix per primer cop de forma
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explícita la valoració de sistemes d’assegurament de la qualitat
del doctorat a les universitats a través d’un apartat específic
anomenat Garantia de Qualitat.
Per aquest motiu, el 27 de Juny de 2008, el Consell de Direcció de
la URV va prendre l’acord d’incorporar plenament el doctorat al
model d’assegurament intern de la qualitat de la docència de la
URV, avaluat positivament en la fase de disseny per ANECA. A
partir d’aquest acord, es va posar en marxa un projecte
d’adaptació del model a les necessitats i requeriments de garantia
de qualitat dels estudis de doctorat, que es va encarregar a la
Comissió d’Assegurament de la Qualitat del Doctorat. La comissió
estava formada per catorze membres: deu coordinadors de
doctorat que representaven tots els àmbits de coneixement, dos
membres de l’Escola de Postgrau i Doctorat i dos assessors
metodològics del Gabinet Tècnic del Rectorat.
El treball de la comissió, realitzat entre el mes de març i el mes
de maig de 2009, es va centrar a revisar els processos ja definits
i documentats del model, per tal d’incorporar-hi les modificacions
necessàries per recollir de forma completa els requeriments de
garantia de qualitat dels estudis de doctorat, i poder cobrir els
objectius i facilitar la tasca de presentar-se a les futures
convocatòries d’avaluació, certificació i acreditacions. Els resultats
i les conclusions de la comissió es van presentar a la Comissió de
Postgrau i Doctorat el 27 de maig de 2009.
A continuació es mostra la correlació de les necessitats dels
programes de doctorat amb els processos definits al model:
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Audit 2009.
Transportabilitat
del SIGQ a tots els
centres de la URV

A la convocatòria Audit 2009, la URV ha optat per exportar
l’avaluació positiva del SIGQ, corresponent a la convocatòria 2007
(segona etapa), de l’EUTO i la FQ, a la resta de centres de la
Universitat. El procés d’exportació ha implicat un compromís del
Consell de Govern sobre la versatilitat i la capacitat d'adaptació
del model a la diversitat dels seus centres, i també el compromís
de l’òrgan responsable del centre sobre l’adequació del model
general a la realitat del centre i el seu grau d’acceptació a les
directrius establertes al programa Audit.
Després del procés d’avaluació corresponent, la URV ha rebut la
resolució d’AQU Catalunya en què la Comissió Específica per a
l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats Universitàries
d’AQU Catalunya, amb data 1 d’octubre de 2009, ha acordat
ratificar l’exportació del disseny del SIGQ. D’aquesta manera, tots
els centres de la URV disposen ja del certificat d’AQU Catalunya
del disseny del seu sistema intern de garantia de la qualitat
segons les directrius del programa Audit.

Audit 2010. El Centre de Formació Permanent de la FURV, que disposa ja d’un
Avaluació del SIGQ certificat ISO 9001 del seu sistema de garantia de la qualitat, va
del CFP de la FURV presentar el passat mes de febrer la sol·licitud de participació en
la convocatòria 2010 del programa Audit. La documentació del
sistema de gestió de qualitat, amb les oportunes adaptacions a
les directrius i els criteris del programa, s’ha de presentar a l’AQU
el mes de juny vinent, segons s’estableix a les bases de la
convocatòria, per tal de ser avaluada per un comitè d’experts.
Implantació del SIGQ Fruit de l’exportació del model transversal a la resta de centres, al
gener de 2010 s’ha iniciat el procés d’implantació del model a tots
els centres de la Universitat.
La implantació del SIGQ està liderada per la Unitat de Qualitat i
Planificació del Gabinet Tècnic del Rectorat i està coordinada a
cada centre per les Tècniques de Suport a la Qualitat Docent.
Aquesta implantació consisteix en una primera sessió de formació
del grup de treball sobre els continguts i necessitats del model
d’assegurament de la qualitat docent. Posteriorment, l’equip de
treball analitza i personalitza les fitxes de procés del SIGQ a les
necessitats i característiques del centre. Els elements de les fitxes
de procés que s’analitzen són:
•

Responsabilitats.

•

Compromisos de qualitat.

•

Calendari del procés.

•

Documentació addicional.

•

Documentació de suport.

•

Terminis per a cada indicador i evidència, que un cop
establerts s’hauran d’introduir a DOCnet-Q.

El procés d’implantació està previst que finalitzi a tots els centres
el mes de juny de 2010, per tal d’assumir amb garanties el
seguiment dels graus i disposar de tota la informació i les eines
adequades per preparar l’informe de seguiment del primer curs
d’implantació dels nous graus. En aquest sentit, els graus en
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Història i Història de l’Art, en iniciar-se el curs 2008-09, ja han
realitzat l’informe de seguiment corresponent al primer curs
d’implantació, segons estableix el SIGQ de la Facultat de Lletres.
La primera tasca que comporta la implantació del SIGQ és
l’elaboració i aprovació de la política de qualitat del centre, ja que
qualsevol sistema de gestió de la qualitat necessita la definició de
la política i objectius de qualitat. Així, doncs, tots els centres de la
URV han dissenyat ja la seva política de qualitat.
Participació de la URV
en el seguiment
experimental de graus
i màsters d’AQU

La URV participa en la convocatòria de seguiment experimental de
grau i màster d’AQU Catalunya amb dos ensenyaments inscrits en
els dos centres pilot que van participar en el disseny del SIGQ de
la URV: el grau en Turisme de l’Escola Universitària de Turisme i
Oci i el Màster en Synthesis and Catalysis de la Facultat de
Química. La convocatòria preveu un ajut econòmic per
ensenyament de 1.250 €. Els conceptes als quals s’ha de destinar
l’ajut són:
•

Contractació de personal de reforç o becaris
col·laborin en el procés de seguiment experimental.

que

•

Adquisició de material fungible i de petit equipament
(inventariable o bibliogràfic).

•

Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport
o desplaçaments.

La tasca principal objecte de la convocatòria és que la URV realitzi
una proposta d’informe de seguiment dels títols participants, que
inclogui els ítems bàsics per garantir el seguiment intern i extern
de la qualitat de la formació que s’ofereix.
Segons el que estableix la convocatòria, els dos centres van
presentar les conclusions preliminars de la prova pilot de
seguiment el 20 de novembre de 2009 per ser avaluades per un
comitè d’experts que elaborarà una guia de bones pràctiques. Les
conclusions finals del seguiment experimental de graus i màsters
es preveuen per a finals de curs.
Implantació d’un
sistema de gestió
de la qualitat de
la recerca

El programa de suport als processos de certificació de la qualitat
dels grups de recerca va ser engegat per la URV a finals de 2005.
Al març de 2009, un conjunt de divuit grups de recerca i tres
centres d’innovació van aconseguir certificar sota la norma ISO
9001:2008 els seus sistemes de gestió de la qualitat, que avala
una bona gestió de la qualitat de les activitats de recerca,
innovació i desenvolupament.
El 17 de març de 2010 l’empresa certificadora TÜV Rheinland
Group ha dut a terme la primera auditoria de seguiment,
superada amb èxit, del sistema de gestió de la qualitat de dinou
grups de recerca i quatre centres d’innovació.
L’adaptació del sistema de gestió de la qualitat dels grups de
recerca a la versió 2008 de la norma ISO 9001 comporta una
millora en la gestió dels projectes finançats per via competitiva i
per via no competitiva, una millora en la identificació i control dels
processos subcontractats i una ampliació en el sistema
d’avaluació de l’eficàcia de la formació del personal.
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Continuant amb el programa de suport, durant aquest curs
acadèmic s’ha desenvolupat la segona fase d’implantació del
sistema de gestió de la qualitat (SGQ) d’R+D+I, que ha implicat
la participació en el programa de suport de sis nous grups de
recerca i un centre d’innovació. D’aquests, un grup i un centre,
TecnATox – LTSM, ja l’han finalitzat i, per tal d’incorporar-se de
forma efectiva al sistema, han estat auditats externament durant
el mes de març de 2010. La resta de grups de la segona fase
treballa en la implantació amb l’objectiu de dur a terme les
corresponents auditories externes durant el mes de març de
2011.
Els grups de recerca i centres que tenen certificat el seu sistema
de gestió de la qualitat de R+D+I, amb la norma ISO 9001:2008,
amb vigència fins a l’abril de 2012, són:
•

Centre
d’Innovació
d’Aplicacions
Mediambientals
i
Industrials de la Catàlisi – Grup de Catàlisi Heterogènia
(AMIC – CatHeter).

•

Centre d’Innovació en Biotecnologia/Nanobiotechnology &
Bioanalysis Group/Bioengineering and Bioelectrochemistry
Group/Physica-Biological Interface (DINAMIC / NBG/ BBG/
INTERFIBIO).

•

Centre d’Innovació en Catàlisi – Organometàl·lics i Catàlisi
Homogènia (TECAT – OMICH).

•

Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicologia
– Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental
(TecnATox – LTSM).

•

Grup d’Investigació en Anàlisi i Gestió Ambiental (AGA).

•

Grup d’Investigació en Biotecnologia Enològica (BE).

•

Grup de
(CROMA).

•

Grup de Farmacobiologia, divisió estrès oxidatiu (FAR.OX).

•

Grup d’Investigació en Psiquiatria (GIP).

•

Grup d’Investigació en Tecnologia d’Aliments (GITA).

•

Grup d’Investigació en Química Quàntica (GQQ).

•

Grup d’Investigació en Nutrigenòmica (NG).

•

Grup d’Investigació en Química Analítica d’Enologia i dels
Aliments (QAEA).

•

Grup d’Investigació en Tecnologia Enològica (TECNENOL).

•

Grup d’Investigació en Vitivinicultura (VTV).

•

Structured Systems Engineering for Energy, Materials and
Chemistry (SYSTEMIC).

•

Unitat de Recerca de Lípids i Arteriosclerosis (URLA).

Cromatografia

Aplicacions

Mediambientals

Aquest reconeixement comporta una millora de la competitivitat
dels grups de recerca i centres d’innovació, i representa un segell
distintiu de la qualitat de la recerca de la URV.
D’altra banda, el Centre de Transferència de Tecnologia i
Innovació (CTTi) de la FURV ha obtingut la certificació de la
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normativa UNE 16002:2006, que acredita la implantació d’un
sistema de gestió tècnica econòmica i comercial dels projectes de
recerca i de transferència de tecnologia d’acord amb la normativa.
El CTTi, que ja va ser pioner en la implantació, l’any 2007, de la
ISO 9001:2008, de gestió de la qualitat, que també ha aconseguit
renovar, és el primer centre de transferència de tecnologia públic
de l’estat espanyol que ha obtingut aquesta certificació.
El Pla de El Consell de Govern va aprovar el 10 de juliol de 2008 el Pla de
millora de millora del Servei de Biblioteca i Documentació 2008-2010, que
l’SBID defineix una sèrie d’eixos, objectius i accions que, degudament
prioritzats i acotats en el temps, cerquen aconseguir una sèrie de
millores per als usuaris i per al Servei mateix.
Les propostes s’estructuren d’acord amb cinc eixos de caràcter
general:
Eix 1. Els usuaris.
Eix 2. L’organització, la gestió i els processos de l’SBiD.
Eix 3. La qualitat.
Eix 4. Els recursos d’informació i la seva difusió.
Eix 5. Les infraestructures.
Els diferents eixos es concreten en tot un seguit d’objectius que
tenen definides unes accions per al seguiment de cadascuna de
les quals s’ha tingut en compte l’indicador de seguiment, el
seguiment de l’acció i el grau de compliment. A continuació, es
presenta el compliment del Pla de millora de l’SBiD 2008-2010
per eixos i objectius.
Eixos i objectius
Eix 1. Els usuaris
Objectiu 1. Habilitats informacionals
Objectiu 2. Gestió de la participació i la comunicació
Eix 2. L’organització, la gestió i els processos de l’SBiD
Objectiu 1. L’organització
Objectiu 2. Recursos destinats a la gestió
Objectiu 3. Els processos
Eix 3. La qualitat
Objectiu 1. Assegurament de la qualitat
Eix 4. Els recursos d'informació i la seva difusió
Objectiu 1. L’adquisició dels recursos d’informació
Objectiu 2. El seu ús
Objectiu 3. Els recursos generats a la URV
Eix 5. Les infraestructures
Objectiu 1. Millora i adequació
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Grau de
compliment
94%
80%
100%
42,5%
66,6%
95%
100%
96%
45%
90%
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Recursos i organització
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Síntesi dels principals indicadors
d’activitat 2009-10
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1. Formació de grau

Abast

Oferta i demanda d’estudis

Data de referència

Octubre de 2009

Font

Oficina d’Orientació per a l’Accés a
la Universitat

FORMACIÓ

Àmbit
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Ràtio
dem./oferta
(%)

60
60

98
98

163,3
163,3

40
90
90
90
70
380

33
32
34
82
51
232

82,5
35,6
37,8
91,1
72,9
61,1

60
60
60
180

30
110
53
193

50,0
183,3
88,3
107,2

200
200

445
445

222,5
222,5

30
80
110

19
50
69

63,3
62,5
62,7

40
40
40
120

11
33
30
74

27,5
82,5
75,0
61,7

200
160
50
40
120
570

455
386
76
43
168
1.128

227,5
241,3
152,0
107,5
140,0
197,9

200
50
150
400

212
29
48
289

106,0
58,0
32,0
72,3

125
125
80
330

125
42
75
242

100,0
33,6
93,8
73,3

50
30
30
50
50
30
30
30
300

39
17
16
36
14
55
61
76
314

78,0
56,7
53,3
72,0
28,0
183,3
203,3
253,3
104,7

75
80
125
280

203
29
554
786

270,7
36,3
443,2
280,7

40
80
120
3.050

55
27
82
3.952

137,5
33,8
68,3
129,6
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UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Demanda
1a opció

RECURSOS I
ORGANITZACIÓ

Centre Titulació
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
ARQUITECTURA
TOTAL
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIONS. ESPECIALITAT TELEMÀTICA
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE SISTEMES
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRICITAT
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
TOTAL
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT MECÀNICA
ENGINYERIA QUÍMICA
TOTAL
Escola Universitària d'Infermeria
GRAU D'INFERMERIA
TOTAL
Escola Universitària de Turisme i Oci
GRAU DE GEOGRFÍA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
GRAU DE TURISME
TOTAL
Facultat d'Enologia
ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
GRAU DEBIOTECNOLOGIA
GRAU DE ENOLOGIA
TOTAL
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL
GRAU D'EDUCACÍÓ PRIMÀRIA
GRAU D'EDUCACIÓ SOCIAL
GRAU DE PEDAGOGIA
GRAU DE PSICOLOGIA
TOTAL
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
GRAU D'ECONOMIA
GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT
TOTAL
Facultat de Ciències Jurídiques
GRAU DE DRET
GRAUDE RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ
GRAU DE TREBALL SOCIAL
TOTAL
Facultat de Lletres
GRAU D'ANGLÈS
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES
GRAU D'HISTÒRIA
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART
GRAU DE COMUNIACIÓ AUDIOVISUAL
GRAU DE PERIODISME
GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
TOTAL
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
FISIOTERÀPIA
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
GRAU DE MEDICINA
TOTAL
Facultat de Química
GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
GRAU DE QUÍMICA
TOTAL
TOTAL

Places
ofertes

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Taula 1.1 Relació demanda en primera opció i oferta de places en estudis de grau, 1r i 1r i
2n cicle. Curs 2009-10

Taula 1.2 Relació demanda i oferta de places en estudis de 2n cicle. Curs 2009-10

Centre Titulació
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
ENGINYERIA INFORMÀTICA
ENGINYERIA AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
TOTAL
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
PSICOPEDAGOGIA
TOTAL
Facultat de Lletres
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
PERIODISME
TOTAL
Facultat de Química
BIOQUÍMICA
TOTAL
TOTAL

Places
ofertes

Ràtio
dem./oferta
Demanda
(%)

40
40
80

11
16
27

27,5
40,0
33,8

40
40

59
59

147,5
147,5

40
40
80

58
58
116

145,0
145,0
145,0

30
30
230

14
14
216

46,7
46,7
93,9

Figura 1.1 Evolució de la demanda en primera opció en estudis homologats de grau, 1r i
1r i 2n cicle
5.000
8,65

8,45

8,99

9,22

8

3.526
36

3.183

3.058

3.000
1.232

1.161

1.295

6

1.426
3.186

2.000

4

1.951

1.897

2.070

2.100

Pes URV /SUPC (%)

3.365

1.000

10

3.952

4.000

Demanda 1ªopció

3.952
9,13

2
151
615

0

0
2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

Curs
1r

1r i 2n

Graus

Pes URV/SUPC



La demanda en primera opció d’estudis homologats de grau, de primer i primer i segon
cicle de la URV per al curs 2009-10 ha estat de 3.952, amb un increment del 12,1% amb
relació a la del curs 2008-09 (3.526). Per volum de demanda (55% del total) , destaquen
els estudis de Medicina, Mestre en Educació Primària, Educació Infantil, Infermeria i
Fisioteràpia que registren valors que dupliquen clarament l’oferta de places (vegeu les
taules 1.1 i 1.2, i la figura 1.1).



Destaca el fet que s’han ofert les primeres 2.235 places de títols oficials adaptats a l’espai
europeu d’educació superior, amb una demanda en primera opció de 3.186, de la que en
resulta 1,4 estudiants per cada nova plaça de grau. També s’han ofert places de titulacions
de grau que fins ara eren de només 2n cicle (Enologia, Periodisme, Bioquímica i Ciències
del Treball).
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1. Formació de grau

Abast

Accés

Data de referència

Març de 2010

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Gabinet Tècnic del Rectorat

Ingressos
(preinscripció)

66
66

66
66

12
35
14
42
36
87
74
300

-35
0
40
36
86
74
271

62
46
67
175

51
45
67
163

202
13
215

197
13
210

30
77
5
112

30
75
4
109

1
14
42
40
97

-14
38
39
91

2
209
161
45
46
124
4
21
30
1
19
4
4
2
43
715

2
202
154
44
45
117
4
21
30
1
19
4
1
--644

17
1
7
199
49
79
352

3
-4
198
49
79
333

2
135
101
91
2
2
333

2
135
101
91
2
2
333

38
1
2
49
49
30
32
30
29
34
32
38
16
380

-1
2
49
49
30
32
29
29
34
32
-7
294

86
128
4
79
297

85
128
2
78
293

19
41
52
1
113
3.155

-41
52
1
94
2.901
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UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Ingressos

RECURSOS I
ORGANITZACIÓ

Centre Titulació
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
ARQUITECTURA
TOTAL
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
ENGINYERIA AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIONS. ESPECIALITAT TELEMÀTICA
ENGINYERIA INFORMÀTICA
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE SISTEMES
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRICITAT
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
TOTAL
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
ENGINYERIA QUÍMICA
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT MECÀNICA
TOTAL
Escola Universitària d'Infermeria
GRAU D'INFERMERIA
INFERMERIA
TOTAL
Escola Universitària de Turisme i Oci
GRAU DE GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
GRAU DE TURISME
TURISME
TOTAL
Facultat d'Enologia
BIOTECNOLOGIA
ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
GRAU D'ENOLOGIA
GRAU DE BIOTECNOLOGIA
TOTAL
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
EDUCACIÓ SOCIAL
GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL
GRAU D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
GRAU D'EDUCACIÓ SOCIAL
GRAU DE PEDAGOGIA
GRAU DE PSICOLOGIA
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ ESPECIAL
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
MESTRE/AESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ MUSICAL
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA
MESTRE/A ESPECIALITAT LLENGUA ESTRANGERA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA
TOTAL
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D´EMPRESES
CIÈNCIES EMPRESARIALS
ECONOMIA
GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
GRAU D'ECONOMIA
GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT
TOTAL
Facultat de Ciències Jurídiques
DRET
GRAU DE DRET
GRAU DE RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ
GRAU DE TREBALL SOCIAL
RELACIONS LABORALS
TREBALL SOCIAL
TOTAL
Facultat de Lletres
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
FILOLOGIA CATALANA
FILOLOGIA HISPÀNICA
GRAU D'ANGLÈS
GRAU D'HISTÒRIA
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART
GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES
GRAU DE LLENGUA I LITERATURES CATALANES
GRAU DE PERIODISME
GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
PERIODISME
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
TOTAL
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
FISIOTERÀPIA
GRAU DE MEDICINA
MEDICINA
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
TOTAL
Facultat de Química
BIOQUÍMICA
GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
GRAU DE QUÍMICA
QUÍMICA
TOTAL
TOTAL

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Taula 1.3 Alumnat de nou accés en estudis homologats. Curs 2009-10
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Figura 1.2 Distribució de l’alumnat de nou accés per branca de coneixement i sexe.
Curs 2009-10
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Figura 1.3 Evolució de l’alumnat de nou accés per via de preinscripció
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3.200
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55
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nombre ingressos

2.400
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157
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51
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374
481
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2.000
464

511
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1.415

1.407

2005-06
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2007-08
Curs

1.600

1.200

800

1.711

1.524

400

0

PAU
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Estudis iniciats

2008-09

Segon estudi

2009-10

> 25 anys

Altres vies



La matrícula de nou ingrés en estudis homologats de grau,1r, 1r i 2n cicle i 2n cicle del curs
2009-10 és de 3.155 estudiants (vegeu la taula 1.3), davant dels 2.982 del curs anterior,
dada que representa un increment del 5,8%. Pel que fa als estudis oficials de grau la
matrícula de nou ingrés registrada en els 27 graus oferts per la URV el curs actual ha estat
de 1.617 persones.



Tal com mostra la figura 1.2, els estudis que més ingressos reben són els de ciències socials,
seguits a molta distància dels tècnics i els de la salut. Un 59,6% dels ingressos corresponen
a dones, que són també les més nombroses en tots els àmbits, a excepció del tècnic.



Per segments de demanda, la matrícula de nou accés prové preferentment (59,0% del total
de la matrícula) de les PAU, seguida de CFGS (18,6%), els canvis d’estudis (12,9%), els que
cursen segons estudis (62%) i els més grans de 25 anys (2,6%). Amb relació al curs passat,
es palesa un creixement de l’aportació d’estudiants en les principals modalitats d’accés, com
els provinents de segons estudis (19,2%), les PAU (12,3%) i els CFGS (5,3%), excepte els
alumnes que canvien de titulació, que disminueixen un 22,2%.
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1. Formació de grau

Abast

Matrícula

Data de referència

Març de 2010

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Gabinet Tècnic del Rectorat

Taula 1.4 Estudiants matriculats en estudis homologats de grau, 1r, 1r i 2n i 2n
cicle. Curs 2009-10
Centre Titulació
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
ARQUITECTURA
TOTAL

Matrícules

Estudiants
temps
complet

Crèdits
Matriculats
Ordinaris

278
278

277
277

20.776,5
20.776,5

59
148
47
254
218
311
275
1.312

26
112
21
160
135
228
162
843

1.914,0
8.365,5
1.543,5
10.566,0
8.904,0
17.098,5
12.144,0
60.535,5

260
148
289
697

205
102
222
528

16.609,5
7.978,5
16.633,5
41.221,5

202
359
561

192
342
534

11.508,0
25.293,0
36.801,0

30
77
220
327

27
72
160
258

1.590,0
4.320,0
9.574,5
15.484,5

132
94
36
42
40
344

115
68
21
37
38
279

8.648,5
4.503,0
1.549,5
2.196,0
2.286,0
19.183,0

102
209
161
45
46
124
98
130
239
45
136
100
195
412
86
2.128

76
200
156
42
45
118
87
116
215
35
115
87
181
422
66
1.963

4.587,0
12.024,0
9.372,0
2.526,0
2.718,0
7.104,0
5.536,5
7.356,0
13.651,5
2.232,0
7.311,0
5.545,5
10.843,5
25.312,5
3.955,5
120.075,0

578
608
120
199
49
79
1.633

483
453
101
190
48
73
1.347

36.217,5
27.189,0
7.597,5
11.382,0
2.856,0
4.368,0
89.610,0

28
292
272
148
159
147
183
1.229

14
310
282
137
162
107
114
1.126

840,0
18.966,0
16.917,0
8.220,0
9.726,0
6.529,5
6.864,0
68.062,5

98
117
52
50
40
49
79
48
32
30
29
34
32
89
70
100
290
1.239

57
109
49
53
41
49
80
43
32
29
29
33
32
83
65
83
280
1.146

4.260,0
6.568,5
2.940,0
3.151,5
2.451,0
2.916,0
4.818,0
2.586,0
1.896,0
1.758,0
1.722,0
1.971,0
1.920,0
4.987,5
3.900,0
4.956,0
16.785,0
69.586,5

233
128
555
250
1.166

223
128
553
233
1.137

15.393,0
7.662,0
49.741,5
14.002,5
86.799,0

43
41
52
294
430

20
40
50
211
320

1.351,5
2.379,0
3.021,0
16.921,5
23.673,0

11.344

9.758

651.808,0

ENGINYER AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
ENGINYER TÈCNIC EN TELECOMUNICACIONS, ESPECIALITAT EN TELEMÀTICA
ENGINYERIA INFORMÀTICA
ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ
ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRICITAT
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
TOTAL

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

ENGINYERIA QUÍMICA
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT MECÀNICA
TOTAL
Escola Universitària d'Infermeria

GRAU D'INFERMERIA
INFERMERIA
TOTAL
Escola Universitària de Turisme i Oci

GRAU DE GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
GRAU DE TURISME
TURISME
TOTAL
Facultat d'Enologia

BIOTECNOLOGIA
ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
ENOLOGIA
GRAU D'ENOLOGIA
GRAU DE BIOTECNOLOGIA
TOTAL
EDUCACIÓ SOCIAL
GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL
GRAU D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
GRAU D'EDUCACIÓ SOCIAL
GRAU DE PEDAGOGIA
GRAU DE PSICOLOGIA
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ ESPECIAL
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ MUSICAL
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA
MESTRE/A ESPECIALITAT EN LLENGUA ESTRANGERA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA
TOTAL

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
CIÈNCIES EMPRESARIALS
ECONOMIA
GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
GRAU D'ECONOMIA
GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT
TOTAL
Facultat de Ciències Jurídiques

CIÈNCIES DEL TREBALL
DRET
GRAU DE DRET
GRAU DE RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ
GRAU DE TREBALL SOCIAL
RELACIONS LABORALS
TREBALL SOCIAL
TOTAL
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
FILOLOGIA ANGLESA
FILOLOGIA CATALANA
FILOLOGIA HISPÀNICA
GEOGRAFIA
GRAU D'ANGLÈS
GRAU D'HISTÒRIA
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART
GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES
GRAU DE LLENGUA I LITERATURES CATALANES
GRAU DE PERIODISME
GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
HISTÒRIA
HISTÒRIA DE L'ART
PERIODISME
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
TOTAL

RECURSOS I
ORGANITZACIÓ

Facultat de Lletres

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

FISIOTERÀPIA
GRAU DE MEDICINA
MEDICINA
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
TOTAL
Facultat de Química

BIOQUÍMICA
GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
GRAU DE QUÍMICA
QUÍMICA
TOTAL
TOTAL
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Figura 1.4 Distribució dels estudiants per branca de coneixement i sexe. Curs 2009-10
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Figura 1.5 Evolució dels estudiants d’estudis homologats segons la durada de la titulació
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La matrícula total del curs 2009-10 en estudis de 1r, 1r i 2n, 2n cicle i dels nous graus és
d’11.344 estudiants (vegeu la taula 1.4), un 1,8% superior a la del curs passat (11.140).



Segons la branca de coneixement, no s’observen canvis significatius respecte al curs
anterior. El 50% ha formalitzat la matrícula en ensenyaments de ciències socials i
jurídiques, un 21% ho ha fet en ensenyaments tècnics, un 16%, en ciències de la salut; un
7%, en arts i humanitats, i finalment un 6%, en ciències (vegeu la figura 1.4). Per raó de
gènere, un 59% de les persones matriculades són dones, que són també les més
nombroses en tots els àmbits, a excepció del tècnic.



Segons la durada dels estudis, la matrícula dels títols oficials de grau és de 2.436; de cicle
curt, 4.587, i cicle llarg, 3.824. Segons les dades disponibles (curs 2008-09) amb relació al
conjunt del SUPC, el pes relatiu de la matrícula de la URV augmenta en un 3,3% (del
8,11% al 8,38%) (vegeu la figura 1.5).
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1. Formació de grau

Abast

Titulats (curs 2008-09)

Data de referència

Març de 2010

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Gabinet Tècnic del Rectorat
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Titulats
Home

Total

2
1
9
4
5
4
25

8
22
13
29
24
45
41
182

8
24
14
38
28
50
45
207

30
22
3
55

21
21
25
67

51
43
28
122

143
143

16
16

159
159

63
63

14
14

77
77

24
17
12
53

14
9
23

24
31
21
76

32
31
27
65
17
38
36
41
38
17
342

66

38
33
56
66
23
43
41
45
46
17
408

65
69
17
151

54
62
6
122

119
131
23
273

21
40
44
58
163

9
19
19
11
58

30
59
63
69
221

17
18
5
8
4
13
8
14
43
130

5
1
5
5
9
2
14
11
52

22
18
6
13
9
22
10
28
54
182

52
70
55
177

16
18
11
45

68
88
66
222

12
37
49
1.351

6
2
29
1
6
5
5
4
8

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Dona

RECURSOS I
ORGANITZACIÓ

Centre Titulació
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
ENGINYERIA AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIONS. ESPECIALITAT TELEMÀTICA
ENGINYERIA INFORMÀTICA
ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ
ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRICITAT
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
TOTAL
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
ENGINYERIA QUÍMICA
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT MECÀNICA
TOTAL
Escola Universitària d'Infermeria
INFERMERIA
TOTAL
Escola Universitària de Turisme i Oci
TURISME
TOTAL
Facultat d'Enologia
BIOTECNOLOGIA
ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
ENOLOGIA
TOTAL
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
EDUCACIÓ SOCIAL
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ ESPECIAL
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ MUSICAL
MESTRE/A ESPECIALITAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA
MESTRE/A ESPECIALITAT EN LLENGUA ESTRANGERA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA
TOTAL
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
CIÈNCIES EMPRESARIALS
ECONOMIA
TOTAL
Facultat de Ciències Jurídiques
CIÈNCIES DEL TREBALL
DRET
RELACIONS LABORALS
TREBALL SOCIAL
TOTAL
Facultat de Lletres
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
FILOLOGIA ANGLESA
FILOLOGIA CATALANA
FILOLOGIA HISPÀNICA
GEOGRAFIA
HISTÒRIA
HISTÒRIA DE L'ART
PERIODISME
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
TOTAL
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
FISIOTERÀPIA
MEDICINA
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
TOTAL
Facultat de Química
BIOQUÍMICA
QUÍMICA
TOTAL
Total

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Taula 1.5 Estudiants titulats en estudis homologats de 1r, 1r i 2n i 2n cicle. Curs 20082009
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Figura 1.6 Estudiants titulats per branca de coneixement. Curs 2008-2009
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Figura 1.7 Evolució dels estudiants titulats segons durada d’estudis
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Les persones que han finalitzat estudis homologats de 1r, 1r i 2n i 2n cicle del curs 200809 són 2.014, un 12,5% superior a la promoció anterior (1.790). Segons el sexe, s’observa
que el 67% del total de titulats (1.351) són dones i un 33% són homes (vegeu la taula
1.5).



Per branca de coneixement, s’observa que gairebé el 53% s’han titulat en ensenyaments
de ciències socials i jurídiques, un 19% ho han fet en la branca d’enginyeria i arquitectura i
en ciències de la salut, i al voltant del 5%, en arts i humanitats; finalment, un 3,5%, en
ciències (vegeu la figura 1.6).



L’evolució del nombre de titulats dels darrers cursos evidencia una recuperació dels valors
registrats en cursos anteriors, especialment el 2008-09, que registra el nombre de
persones titulades més elevat del període considerat, amb 2.014 (vegeu la figura 1.7).
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1. Formació de grau

Abast

Rendiment acadèmic (curs 2008-09)

Data de referència

Març de 2010

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Gabinet Tècnic del Rectorat

Crèdits
aprovats
ordinaris

Taxa
rendiment

Taxa
d'èxit

17.409,0

14.905,5

12.690,0

17.409,0

14.905,5

12.690,0

72,9%
72,9%

85,1%
85,1%

1.819,5
8.476,5
2.137,5
11.700,0
10.056,0
16.341,0
11.263,5
61.794,0

1.203,0
5.881,5
1.686,0
6.378,0
5.989,5
11.715,0
7.588,5
40.441,5

1.071,0
5.152,5
1.629,0
5.481,0
5.265,0
9.781,5
5.781,0
34.161,0

58,9%
60,8%
76,2%
46,8%
52,4%
59,9%
51,3%
55,3%

89,0%
87,6%
96,6%
85,9%
87,9%
83,5%
76,2%
84,5%

15.519,0
8.365,5
15.639,0
39.523,5

13.303,5
5.959,5
11.068,5
30.331,5

12.291,0
5.208,0
9.231,0
26.730,0

79,2%
62,3%
59,0%
67,6%

92,4%
87,4%
83,4%
88,1%

35.496,0

34.159,5

31.528,5

88,8%

92,3%

35.496,0

34.159,5

31.528,5

88,8%

92,3%

14.826,0

12.315,0

10.929,0

73,7%

88,7%

14.826,0

12.315,0

10.929,0

73,7%

88,7%

11.578,5
5.716,5
3.171,0
20.466,0

10.696,5
4.347,0
2.854,5
17.898,0

10.377,0
3.622,5
2.772,0
16.771,5

89,6%
63,4%
87,4%
81,9%

97,0%
83,3%
97,1%
93,7%

6.978,0
8.076,0
9.543,0
16.317,0
6.292,5
9.331,5
8.155,5
13.686,0
30.493,5
2.722,5
111.595,5

6.022,5
6.912,0
8.326,5
15.025,5
4.777,5
8.485,5
6.885,0
11.979,0
24.237,0
2.182,5
94.833,0

5.896,5
6.682,5
8.002,5
14.808,0
4.404,0
8.100,0
6.597,0
11.604,0
21.708,0
2.155,5
89.958,0

84,5%
82,7%
83,9%
90,8%
70,0%
86,8%
80,9%
84,8%
71,2%
79,2%
80,6%

97,9%
96,7%
96,1%
98,6%
92,2%
95,5%
95,8%
96,9%
89,6%
98,8%
94,9%

47.718,0
39.787,5
9.919,5
97.425,0

34.986,0
26.943,0
6.919,5
68.848,5

31.074,0
22.941,0
6.451,5
60.466,5

65,1%
57,7%
65,0%
62,1%

88,8%
85,1%
93,2%
87,8%

2.218,5
35.460,0
13.771,5
16.413,0
67.863,0

1.792,5
22.005,0
9.984,0
13.038,0
46.819,5

1.744,5
19.470,0
9.334,5
12.294,0
42.843,0

78,6%
54,9%
67,8%
74,9%
63,1%

97,3%
88,5%
93,5%
94,3%
91,5%

4.041,0
8.161,5
3.618,0
3.594,0
3.219,0
2.304,0
1.692,0
6.286,5
5.104,5
4.372,5
21.997,5
64.390,5

2.871,0
7.065,0
2.970,0
2.841,0
2.481,0
1.794,0
1.140,0
5.229,0
3.976,5
3.877,5
19.552,5
53.797,5

2.787,0
6.465,0
2.730,0
2.535,0
2.313,0
1.584,0
1.032,0
4.989,0
3.724,5
3.856,5
18.693,0
50.709,0

69,0%
79,2%
75,5%
70,5%
71,9%
68,8%
61,0%
79,4%
73,0%
88,2%
85,0%
78,8%

97,1%
91,5%
91,9%
89,2%
93,2%
88,3%
90,5%
95,4%
93,7%
99,5%
95,6%
94,3%

14.220,0
61.069,5
14.625,0
89.914,5

12.795,0
56.478,0
13.168,5
82.441,5

11.782,5
53.266,5
11.575,5
76.624,5

82,9%
87,2%
79,1%
85,2%

92,1%
94,3%
87,9%
92,9%

1.501,5
22.097,5
23.599,0
644.302

1.270,5
16.131,0
17.401,5
514.193

1.189,5
13.965,0
15.154,5
468.566

79,2%
63,2%
64,2%
72,7%

93,6%
86,6%
87,1%
91,1%

Taxa de rendiment: % crèdits aprovats respecte a crèdits matriculats (ordinaris).
Taxa d'èxit: % crèdits aprovats respecte a crèdits presentats (ordinaris).
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UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Crèdits
presentats
ordinaris

RECURSOS I
ORGANITZACIÓ

Centre Titulació
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
ARQUITECTURA
TOTAL
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
ENGINYERIA AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIONS. ESPECIALITAT TELEMÀTICA
ENGINYERIA INFORMÀTICA
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE SISTEMES
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL. ESPECIALITAT ELECTRICITAT
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL. ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
TOTAL
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
ENGINYERIA QUÍMICA
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL. ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL. ESPECIALITAT MECÀNICA
TOTAL
Escola Universitària d'Infermeria
INFERMERIA
TOTAL
Escola Universitària de Turisme i Oci
TURISME
TOTAL
Facultat d'Enologia
BIOTECNOLOGIA
ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA. ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
ENOLOGIA
TOTAL
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
EDUCACIÓ SOCIAL
MESTRE/A. ESPECIALITAT EDUCACIÓ ESPECIAL
MESTRE/A. ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
MESTRE/A. ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL
MESTRE/A. ESPECIALITAT EDUCACIÓ MUSICAL
MESTRE/A. ESPECIALITAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA
MESTRE/A. ESPECIALITAT LLENGUA ESTRANGERA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA
TOTAL
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
CIÈNCIES EMPRESARIALS
ECONOMIA
TOTAL
Facultat de Ciències Jurídiques
CIÈNCIES DEL TREBALL
DRET
RELACIONS LABORALS
TREBALL SOCIAL
TOTAL
Facultat de Lletres
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
FILOLOGIA ANGLESA
FILOLOGIA CATALANA
FILOLOGIA HISPÀNICA
GEOGRAFIA
GRAU D'HISTÒRIA
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART
HISTÒRIA
HISTÒRIA DE L'ART
PERIODISME
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
TOTAL
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
FISIOTERÀPIA
MEDICINA
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
TOTAL
Facultat de Química
BIOQUÍMICA
QUÍMICA
TOTAL
TOTAL

Crèdits
matriculats
ordinaris

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Taula 1.6 Rendiment acadèmic. Curs 2008-09

Figura 1.8 Evolució de la taxa de rendiment acadèmic per branca de coneixement
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El rendiment acadèmic corresponent al curs 2008-09, mesurat a partir de la taxa de
rendiment, és del 72,7%, un 2,7% superior del curs 2007-08 (70,8%). De la mateixa
manera, es mantenen diferències importants pel que fa a centres, amb taxes que oscil·len
entre el màxim de l’EUI (88,8%) i la FMCS (85,2%), i els mínims de la FCEE (62,1%) i
l’ETSE (55,3%) (vegeu la taula 1.6).



Segons la branca de coneixement, l’evolució d’aquest indicador evidencia una progressiva
millora en tots els àmbits, especialment en les ciències (del 68% al 72%), les ciències
socials i jurídiques (del 69% al 71,3%) i les enginyeries (del 61,5% al 62,5%) (vegeu la
figura 1.8).



La taxa d’èxit el curs 2008-09 se situa en un 91,1% i es manté en els mateixos valors que
el curs 2007-08 (91,3%). Els centres que presenten una taxa d’èxit més elevada són FCEP
(94,9%), FL (94,3%) i FE (93,7%).
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2. Formació de postgrau - màsters

Abast

Demanda

Data de referència

Octubre de 2009

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Gabinet Tècnic del Rectorat

Taula 2.1 Preinscripcions en màsters oficials. Curs 2009-10

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Estudiants
preinscrits
142
51
69
22
285
49
58
22
55
63
38
42
42
91
91
38
38
109
20
42
47
136
93
43
98
59
39
403
57
31
38
29
87
20
22
34
54
31
71
44
27
197
116
25
20
23
13
1.612

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Centre Titulació
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
ENGINYERIA ELECTRÒNICA (2006)
ENGINYERIA INFORMÀTICA I DE LA SEGURETAT (2007)
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2006) (2)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
ENGINYERIA AMBIENTAL (2006)
ENGINYERIA QUÍMICA I DE PROCESSOS (2006)
ENGINYERIA TERMODINÀMICA DE FLUIDS (2008) (2)
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (2006)
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (2009)
TECNOLOGIES DE CLIMATITZACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS (2008)
Escola Universitària de Turisme i Oci
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (2006) (2)
Escola Universitària d'Infermeria
CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (2006)
Facultat d'Enologia
ENOLOGIA (2006)
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
AVALUACIÓ I MESURA DE LA CONDUCTA (2007)
FORMACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA FORMACIÓ (2007) (2)
TECNOLOGIA EDUCATIVA: E-LEARNING I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT (2006) (1)
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA (2007)
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (2006)
Facultat de Ciències Jurídiques
DRET AMBIENTAL (2006)
DRET DE L'EMPRESA I LA CONTRACTACIÓ (2006)
Facultat de Lletres
ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT INTERNACIONAL (2006)
ANTROPOLOGIA URBANA (2006)
ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2006) (1)
ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA (2006) (1)
ENSENYAMENTS DE LLENGÜES ESTRANGERES (2007)
ESTUDIS SUPERIORS EN LLENGUA, LITERATURA I CULTURA CATALANES (2007)
ESTUDIS CULTURALS EN LLENGUA ANGLESA, TEXTOS I CONTEXTOS (2009)
ESTUDIS CULTURALS MEDITERRANIS (2006)
MIGRACIONS I MEDIACIÓ SOCIAL (2007) (1)
SOCIETATS HISTÒRIQUES I FORMES POLÍTIQUES A EUROPA (2009)
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
SALUT MENTAL: INVESTIGACIÓ EN PSIQUIATRIA, NEUROTOXICOLOGIA I PSICOFARMÀCIA (2008) (1)
CONDICIONANTS GENÈTICS, NUTRICIONALS I AMBIENTALS DEL CREIXEMENT I DEL DESENVOLUPAMENT
Facultat de Química
NUTRICIÓ I METABOLISME (2007) (1)
QUÍMICA A LA INDÚSTRIA (2008)
QUÍMICA TEÒRICA COMPUTACIONAL (2007) (1)
SÍNTESI I CATÀLISI (2006)
TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES (2007) (2)
TOTAL (3)
(1) Màsters interuniversitaris coordinats per la URV.

RECURSOS I
ORGANITZACIÓ

(2) Màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats.
Les dades de preinscripció procedeixen de l'aplicació de gestió de la preinscripció.
(3) No inclou la preinscripció en els màsters oficials interuniversitaris que no coordina la URV i en els quals la formalització de la matrícula recau
en la universitat coordinadora.
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Figura 2.1 Distribució dels estudiants preinscrits en màsters oficials segons branca de
coneixement. Curs 2009-10
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Figura 2.2 Evolució de la distribució dels estudiants preinscrits en màsters oficials segons
origen.
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La preinscripció en màsters en què participa la URV registrada a les seves bases de dades
per al curs 2009-10 és de 1.612 xifra que representa un augment del 39% respecte al curs
anterior (1.159) (vegeu la taula 2.1).



Segons la branca de coneixement, destaca l’equiparació del nombre de persones
preinscrites en màsters de les ciències socials (31,1% del total), de caire tecnològic
(24,9%) i les arts i humanitats (21,7%). Pel que fa a les ciències i les ciències de la salut,
el nombre de preinscripcions se situa entre un 12,2% i un 10% (vegeu la figura 2.1).



Segons la procedència geogràfica, es tracta majoritàriament d’estudiants espanyols (69%
del total). A molta distància, el 19,6% procedeixen d’Amèrica mentre que els procedents
d’Europa se situen en el 4%. El nombre de preinscrits estrangers ha augmentat
considerablement un 45,2% respecte al curs 2008-09 (de 396 a 575) fruit, entre altres, de
l’impuls de polítiques, programes de finançament i estructures de suport específics
orientats a potenciar la divulgació de l’oferta i la captació d’estudiants de postgrau.
L’augment es constata principalment en l’alumnat procedents d’Àfrica (57%), Àsia (55%) i
la Unió Europea (37,6%) (vegeu la figura 2.2).
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2. Formació de postgrau - màsters

Abast

Matrícula

Data de referència

Març de 2010

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Gabinet Tècnic del Rectorat

Home

Total

Crèdits
matriculats
ordinaris

4
5
1
10

19
36
6
61

23
41
7
71

1.463,0
2.109,0
241,5
3.813,5

9
10
2
4
19
4
48

12
26
5
11
14
10
78

21
36
7
15
33
14
126

956,0
1.633,0
441,0
812,0
1.980,0
729,0
6.551,0

80
80

8
8

88
88

3.309,0
3.309,0

25
25

6
6

31
31

1.653,0
1.653,0

17
17

4
4

21
21

1.200,0
1.200,0

9
6
10
91
17
133

3
5
4
35
13
60

12
11
14
126
30
193

765,0
682,0
726,0
7.335,0
1.431,0
10.939,0

31
10
41

35
16
51

66
26
92

2.850,0
1.290,0
4.140,0

16
3
16
35

13
4
13
30

29
7
29
65

1.602,0
166,5
1.665,0
3.433,5

28
16
18
18
33
6
11
12
22
8
172

8
7
16
15
8
1
6
3
6
8
78

36
23
34
33
41
7
17
15
28
16
250

1.821,0
1.111,0
1.519,0
2.049,0
2.331,0
420,0
1.034,0
582,0
1.466,0
915,0
13.248,0

SALUT MENTAL:INVEST. EN PSIQUIATRIA, NEUROTOXICOL. I PSICOFARMACOL. (2008) (1)
TOTAL
Facultat de Química
CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS (2006)
NUTRICIÓ I METABOLISME (2007) (1)
QUÍMICA A LA INDÚSTRIA (2008)
QUÍMICA TEÒRICA I COMPUTACIONAL (2007) (1)
SÍNTESI I CATÀLISI (2009)
TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES (2007) (3)
TOTAL
TOTAL

12
20
32

1
10
11

13
30
43

816,0
1.155,0
1.971,0

1
64
8
6
10
5
94
687

10
3
9
5
1
28
415

1
74
11
15
15
6
122
1.102

23,0
3.522,5
606,0
864,0
450,0
378,0
5.843,5
56.101,5

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Dona

Matrícules
Centre Màster universitari
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
ENGINYERIA ELECTRÒNICA (2006)
ENGINYERIA INFORMÀTICA I DE LA SEGURETAT (2007)
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2006) (3)
TOTAL
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
ENGINYERIA AMBIENTAL (2006)
ENGINYERIA QUÍMICA I DE PROCESSOS (2006)
ENGINYERIA TERMODINÀMICA DE FLUIDS (2008) (3)
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (2006)
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (2009)
TECNOLOGIES DE CLIMATITZACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS (2008)
TOTAL
Escola Universitària d'Infermeria
CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (2006)
TOTAL
Escola Universitària de Turisme i Oci
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (2006) (3)
TOTAL
Facultat d'Enologia
ENOLOGIA (2006)
TOTAL
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
AVALUACIÓ I MESURA DE LA CONDUCTA (2007)
FORMACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA FORMACIÓ (2007) (3)
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'ESO, BATX., FP I ENSENY. D'IDIOMES (CTE) (2009)
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'ESO, BATX., FP I ENSENYAMENTS D'IDIOMES (2009)
TECNOLOGIA EDUCATIVA: E-LEARNING I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT (2006) (1)
TOTAL
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA (2007)
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (2006)
TOTAL
Facultat de Ciències Jurídiques
DRET AMBIENTAL (2006)
DRET DE L'EMPRESA I LA CONTRACTACIÓ (2006)
DRET DE L'EMPRESA I LA CONTRACTACIÓ (2009)
TOTAL
Facultat de Lletres
ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT INTERNACIONAL (2006)
ANTROPOLOGIA URBANA (2006)
ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2006) (2)
ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA (2006) (1)
ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES (2007)
ESTUDIS CULTURALS EN LLENGUA ANGLESA, TEXTOS I CONTEXTOS (2009)
ESTUDIS CULTURALS MEDITERRANIS (2006)
ESTUDIS SUPERIORS DE LLENGUA, LITERATURA I CULTURA CATALANES (2007)
MIGRACIONS I MEDIACIÓ SOCIAL (2007) (1)
SOCIETATS HISTÒRIQUES I FORMES POLÍTIQUES A EUROPA (2009)
TOTAL
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
CONDICIONANTS GENÈTICS, NUTRICIONALS I AMBIENTALS DEL CREIXEMENT I DEL DES. (3)

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Taula 2.2 Estudiants matriculats en màsters oficials. Curs 2009-10

(1) Màsters interuniversitaris coordinats per la URV. La URV matricula només els seus estudiants.
(2) Màster interuniversitari coordinat per la URV. La URV matricula tots els estudiants del màster.

RECURSOS I
ORGANITZACIÓ

(3) Màster interuniversitari coordinat per altres universitats. La URV matricula només els seus estudiants.
(4) El total no inclou els màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats en què participa la URV, però la matrícula la realitza la universitat coordinadora: Estudis de Dones,
Gènere i Ciutadania (UB), Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB), Neurociències (UB), Polímers i Biopolímers (UPC), Joventut i Societat (UdG), Mundusfor. Formació de Professionals de la
Formació (UGR) i Psicologia de l'Educació MIPE (UB), Sistema de Justicia Penal ( UdL)
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Figura 2.3 Estudiants matriculats en màsters oficials segons origen. Curs 2009-10
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Figura 2.4 Evolució de la distribució dels estudiants matriculats en màsters oficials
segons branca de coneixement
1.400

20

1.200

1.102
16,89

48

836

Estudiants

807
800

167

157

61

222

11,47

100

400

32

37

611

10,17

232

205

218

222

14

12

10,54

10

397

137
184

222

2007-08

2008-09

108

16

193

197

200

217

Pes URV/SUPC (%)

1.000

600

18

0

8

6
2006-07

2009-10

Curs
Ciències Socials i Jurídiques
Ciències de la Salut

Arts i Humanitats
Ciències

Enginyeria i Arquitectura
Pes URV/ SUPC



El curs 2009-10 l’increment de la demanda de màsters també s’ha traduït en un
creixement de la matrícula (31,8%) en màsters oficials fins a situar-la en 1.102 estudiants.
Per branca de coneixement, els màsters de caire social concentren un 36% del total de
persones matriculades (397), seguits per les arts i humanitats (222), l’enginyeria i
arquitectura (218) i les ciències de la salut (217), que concentra entre un 20% i un 19%
del total de la matrícula. En darrer terme, amb un 5% se situen les ciències (48) (vegeu la
figura 2.3).



D’aquests 1.102 matriculats, segons la procedència geogràfica, es tracta majoritàriament
de matrícules realitzades per estudiants espanyols (899). El 10% provenen de països del
continent americà, el 3,5% de la Unió Europea i el 2,4% d’Àsia, i entre l’1,8% i el 0,7%,
d’altres àmbits geogràfics.



L’evolució del nombre d’alumnes matriculats augmenta progressivament des de la
implantació el curs 2006-07. Segons la branca de coneixement, respecte al curs 2008-09
es palesa un creixement de les matrícules en les ciències socials (88,2%), en les ciències
de la salut (24,7%), les ciències (20%) i en les arts i humanitats (14,4%); per contra
disminueixen en l’àmbit de les enginyeries (2,2%) (vegeu la figura 2.4).



El desplegament del mapa de programes oficials de postgrau de la URV ha comportat un
increment de l’oferta de màsters universitaris, el qual també s’ha traduït en l’augment dels
estudiants. De fet, des de la posada en marxa el curs 2006-07 dels primers màsters oficials
(575 estudiants), el curs 2009-10 s’ha duplicat la xifra d’estudiants (1.102) (vegeu la
figura 2.4).
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3. Formació de Postgrau - doctorat

Abast

Oferta de programes-matrícula

Data de referència

Març de 2009

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Gabinet Tècnic del Rectorat

Taula 3.1 Evolució de l’oferta de programes de doctorat segons branca de coneixement

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

Oferta
Menció qualitat (1)
Programes de doctorat (RD778/1998)
Estudis oficials de doctorat (RD56/2005)
Oferta total
Menció qualitat (2)
Programes de doctorat (RD778/1998)
Estudis oficials de doctorat (RD56/2005)
Oferta total
Menció qualitat (3)
Programes de doctorat (RD778/1998)
Estudis oficials de doctorat (RD56/2005)
Oferta total
Menció qualitat (4)
Programes de doctorat (RD778/1998)
Estudis oficials de doctorat (RD56/2005)
Estudis oficials de doctorat (RD1393/2007)
Oferta total
Menció qualitat (5)

Ciències
4
4
2
3
5
6
1
2
3
3
0
2
2
2
--2
2
2

Ciències de
la salut
1
1
1
3
4
2
1
3
4
2
0
4
4
2
--6
6
2

C. Socials i
jurídiques
8
6
6
4
10
5
1
5
6
4
1
5
6
1
--9
9
3

Arts i
humanitats
10
6
3
5
8
5
1
5
6
4
1
5
6
2
--6
6
2

Enginyeria i
arquitectura
3
2
4
1
5
1
1
4
5
3
0
5
5
3
--6
6
4

TOTAL
26
19
16
16
32
19
5
19
24
16
2
21
23
10
--29
29
13

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Curs

(1) D'aquests 19 programes amb menció de qualitat, 5 són coordinats per altres universitats.
(2) D'aquests 19 programes amb menció de qualitat, 5 són coordinats per altres universitats.
(3) D'aquests 16 programes amb menció de qualitat, 4 són coordinats per altres universitats.
(4) D'aquests 10 programes oferts amb menció de qualitat. A més, la URV participa en altres 5 programes amb Menció de Qualitat ofertats i coordinats per altres universitats.
(5) D'aquests 13 programes oferta amb menció de qualitat, 3 són coordinats per altres universitats. A més, la URV participa en altres 3 programes amb menció de qualitat oferts i coordinats per altres
universitats.

Taula 3.2 Alumnat matriculat en programes de doctorat. Curs 2009-10
Branca
coneixement Programa de doctorat
Ciències de la Salut
BIOMEDICINA
CIÉNCIES DE LA INFERMERIA
NUTRICIÓ I METABOLISME
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE
SALUT MENTAL: GENÈTICA I AMBIENT

Matrícules
Dona
Home

BIOMEDICINA
NUTRICIÓ I METABOLISME
CIÈNCIES DE LA INFERMERIA
SALUT MENTAL, GENÈTICA I AMBIENT

Total

2
1
2

TOTAL

4
7
1
13
7
1
5
38

2
10

2
5
9
1
15
8
1
7
48

12
1
7
28
48

16
6
5
19
46

28
7
12
47
94

8
2
2
4
4
8
3
2
2
6
6
1
48

3

23

11
2
5
7
5
9
5
3
7
7
9
1
71

3
1
8
1
2
5
2
15
3
40

10
7
12
1
4
13
8
23
7
85

13
8
20
2
6
18
10
38
10
125

1
9
6
10
2
8
2
3
3
1
45
219

2
1
2
8
1
2

3
10
8
18
3
10
2
4
4
1
63
401

2
1

Total
Ciències Socials i Jurídiques
ANTROPOLOGIA
AVALUACIÓ I MESURA DE LA CONDUCTA
DRET
ECONOMIA I EMPRESA
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE DRET
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU D'ECONOMIA I EMPRESA
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE PSICOLOGIA
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE TURISME I OCI
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN EDUCACIÓ
TECNOLOGIA EDUCATIVA: E-LEARNING I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES
TURISME I OCI

Total
Enginyeria i Arquitectura
ENGINYERIA ELECTRÒNICA, AUTOMÀTICA I COMUNICACIONS
ENGINYERIA INFORMÀTICA
ENGINYERIA QUÍMICA, AMBIENTAL I DE PROCESSOS
INVESTIGACIÓ EN ENGINYERIA TERMODINÀMICA DE FLUIDS
TECNOLOGIES DE CLIMATITZACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA, AUTOMÀTICA I COMUNICACIONS
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA, AMBIENTAL I DE PROCESSOS
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA

Total
Arts i Humanitats
ARQUEOLOGIA
COMUNICACIÓ (1)
LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU D'ANTROPOLOGIA
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU D'ARQUEOLOGIA
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE QUATERNARI I PREHISTÒRIA
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE SOCIETATS HISTÒRIQUES TERRITORI I PATRIMONI
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
QUATERNARI I PREHISTÒRIA
SOCIETATS HISTÒRIQUES, TERRITORI I PATRIMONI

Total
Total

3
3
1
1
2
1
5
1
3

1
1
18
182

RECURSOS I
ORGANITZACIÓ

CIÈNCIA I TECNOLOGIA QUÍMICA
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU D'ENOLOGIA I BIOTECNOLOGIA
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA QUÍMICA

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Ciències

(1) Programes de doctorat segons el RD 778/1998.
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Figura 3.1 Distribució del nombre d’estudiants de doctorat per branca de coneixement
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Figura 3.2 Evolució del percentatge d’alumnat estranger de Programes Oficials de
Postgrau
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L’oferta de doctorats de la Universitat del curs 2009-10, regulada pel RD 1393/2007, és de
29 estudis de doctorat dels quals 13 han obtingut la menció de qualitat que atorga
l’Agència Espanyola d’Avaluació i Qualitat (ANECA) (vegeu la taula 3.1). Dels 23 programes
de doctorat regulats pel RD 56/2005 del curs anterior es passa a 29 com a conseqüència de
l’aplicació del nou reial decret 1393/2007 i la transformació de l’oferta de la URV a estudis
oficials de màsters universitaris i doctorats.



Després de la interfase que suposa la desprogramació dels doctorats del RD 778/1998 i
l’activació dels regulats pel RD 56/2005, reflectida en els cursos 2006-07 i 2007-08, que va
comportar un progressiu descens dels estudiants de doctorat, l’estabilització de l’oferta el
curs 2008-09 i l’activació dels regulats pel RD 1393/2007. El curs 2009-10, evidencia l’inici
de la recuperació de la matrícula el curs 2008-09 (287 matrícules) i el curs actual arriba a
un total de 401 alumnes de doctorat, que suposa un increment del 40%. Per fer-ho
possible, la URV compta amb que tots els POP inclouen el corresponent doctorat i el 97,5%
dels màsters tenen un itinerari de recerca (vegeu la figura 3.2).



Segons la branca de coneixement, els doctorats de caire tecnològic (31,2%) i ciències
(23,4%) són els que concentren més proporció d’alumnat, seguits pels d’arts i humanitats,
les ciències de la salut i les ciències socials i jurídiques, que se situen entre el 18% i el 12%
del total (vegeu la figura 3.1).



El nombre d’estudiants estrangers és de 405 i la proporció global per al curs 2009-10 és
del 26,9%, un 4,7% superior a la del curs 2008-09 (vegeu la figura 3.2).
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3. Formació de Postgrau - doctorat

Abast

Suficiència investigadora i tesis llegides (curs 2008-09)

Data de referència

Març de 2009

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Gabinet Tècnic del Rectorat

Taula 3.3 Tesis doctorals llegides

2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

Total
62
70
68
79
82

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Tesis llegides
Dona
Home
31
31
43
27
33
35
44
35
50
32

Curs acadèmic

Figura 3.3 Evolució de les tesis doctorals per branca de coneixement
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jurídiques

2004-05

22

10

10

8

12

62

2005-06

19

17

11

14

9

70

2006-07

21

5

12

20

10

68

2007-08

22

7

16

19

15

79

2008-09

20

11

15

16

20

82

Total

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Enginyeria i
Arts i
arquitectura humanitats

Taula 3.4 Estudiants amb suficiència investigadora
Curs acadèmic
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

Suficiències investigadores
Dona
Home
Total
103
209
106
67
132
65
94
232
138
42
73
31
30
89
59



El nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per al curs 2008-09 augmenta un 4% i se
situa en 82, la xifra més alta dels darrers cinc cursos (vegeu la taula 3.4). Segons el sexe,
el 61% del total són doctores per un 39% de doctors.



Per branques de coneixement, destaca l’equiparació de tesis en les ciències experimentals i
les art i humanitats amb un (24,4%) (vegeu la figura 3.3).



El nombre de tesis doctorals llegides i aprovades segueix l’evolució creixent dels darrers
cursos. Destaca les ciències de la salut, que augmenten un 57% respecte al curs 2007-08
(de 7 a 11 tesis llegides) i les arts i humanitats, amb un augment del 33% (de 15 a 20
tesis llegides); per contra a les enginyeries continua la tendència a la baixa (vegeu la figura
3.3).
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4. Formació permanent

Abast

Oferta i matrícula

Data de referència

Febrer de 2010

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Fundació URV (FURV)

Taula 4.1 Oferta de formació permanent. Any 2009

Nombre
Durada (ETCS)
Nombre
Ciències de la salut
Durada (ETCS)
Nombre
Ciències socials i jurídiques
Durada (ETCS)
Nombre
Arts i humanitats
Durada (ETCS)
Nombre
Enginyeria i arquitectura
Durada (ETCS)
Nombre
TOTAL
Durada
Ciències

Extensió
universitària (1)
11
888
18
900
57
2.850
20
1.250
12
600
118
6.488

TOTAL
11
888
28
1.220
72
3.350
23
1.350
17
780
151
7.588

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Màster
0
0
3
180
5
300
1
60
2
120
11
660

(1) Inclou cursos d'extensió universitària i formació interna a l'empresa. I la durada es computa en hores.
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Figura 4.1 Evolució de l’oferta de formació permanent
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Figura 4.2 Distribució
coneixement. Any 2009

de

l’oferta

de

Durada

formació

permanent

segons

la
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del

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Branca de coneixement

Tipologia
Especialista
universitari
0
0
7
140
10
200
2
40
3
60
22
440

7,3%

11,3%

47,7%
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15,2%
18,5%

Ciències socials i jurídiques
Arts i humanitats
Ciències

Ciències de la salut
Enginyeria i arquitectura
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Taula 4.2 Estudiants matriculats de formació permanent. Any 2009
Branca de
coneixement

Màster
0
0
37
51
113
351
7
46
33
43
190
491

Nous estudiants
Estudiants
Nous estudiants
Estudiants
Nous estudiants
Estudiants
Nous estudiants
Estudiants
Nous estudiants
Estudiants
Nous estudiants
Estudiants

Ciències
Ciències de la salut
Ciències socials i
jurídiques
Arts i humanitats
Enginyeria i
arquitectura
TOTAL

Tipologia
Especialista
universitari
0
0
141
318
180
338
16
27
16
84
353
767

Extensió
universitària (1)
136
160
287
306
1.361
1.529
407
606
80
81
2.271
2.682

TOTAL
136
160
465
675
1.654
2.218
430
679
129
208
2.814
3.940

(1) Inclou cursos d'extensió universitària i formació interna a l'empresa.

Figura 4.3 Evolució de la matrícula de formació permanent
5.000
592
556
510

4.000

802
491

884
641

3.000

659
155

200

382

319

767

159
361

190

855

353

2.000

171
440

1.000

3.496

3.225

3.138

2.900

2.845

2.682

2.603
2.271

2.189
1.534

2005

2006
Extensió

2007
Especialista

2008

Estudiants

Nous
estudiants

Estudiants

Nous
estudiants

Estudiants

Nous
estudiants

Estudiants

Nous
estudiants

Estudiants

Nous
estudiants

0

2009

Màster



La formació permanent oferta el curs 2009-10 pel Centre de Formació Permanent de la FURV
ha estat de 151 activitats, de les quals 11 (7,3% del total) corresponen a màsters propis, 22
(14,6%), a cursos d’especialista universitari, i 118 (78,1%), a cursos d’extensió
universitària, que també inclou les activitats de formació a mida realitzades l’any 2009
(vegeu la taula 4.1). Amb relació al curs 2008-09 (170 cursos), aquesta oferta presenta una
disminució de l’11,2% (vegeu la figura 4.1).



Segons la branca de coneixement, es manté una concentració de l’oferta en el camp de les
ciències socials i jurídiques (47,7% del total), seguida per les ciències de la salut (18,5%),
les humanitats (15,2%), les enginyeries (11,3%) i ciències (7,3%) (vegeu la figura 4.2).



La reducció general de l’activitat econòmica junt a l’aplicació de criteris d’autofinançament a
tots els cursos s’ha reflectit en una disminució global de l’acció de formació permanent. Si es
considera l’activitat iniciada l’any 2008 (3.123 estudiants nous), s’evidencia una disminució
del 9,9% (2.814 nous estudiants). Aquest comportament s’acompanya de la disminució del
8,5% de la matrícula total (3.940 persones) respecte a l’edició anterior (4.307) (vegeu la
taula 4.2 i la figura 4.3).



Tal com passa en l’oferta, les activitats programades en el camp de les ciències socials i
jurídiques (56,3%) apleguen més matrícula, seguides de les humanitats (17,2%), les
ciències de la salut (17,1%), les enginyeries (5,3%) i les ciències (4,1%) (vegeu la taula
4.2).
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4. Formació permanent

Abast

Matrícula

Data de referència

Febrer de 2010

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Fundació URV (FURV)

Figura 4.4 Distribució dels estudiants matriculats en màsters i cursos especialistes
universitaris de formació continuada segons procedència. Any 2009
2,7% 0,4%
4,5%
6,6%

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

5,4%

80,4%

Resta del món
Lleida

Barcelona
Girona

Estat espanyol
Tarragona

Figura 4.5 Distribució dels estudiants matriculats en màsters i cursos especialistes
universitaris de formació continuada per trams d’edat i sexe . Any 2009

10,5%

1,1%

16,2%

39,0%

22,0%

< 25 anys
de 26 a 35 anys
de 36 a 45 anys
de 46 a 55 anys
> 55 anys

Dones

Homes

El perfil d’estudiant que utilitza l’oferta de formació permanent que la Universitat proporciona a
través del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV respon a les característiques
següents:


És majoritàriament de la demarcació de Tarragona (80,4% del total). Tan sols el 9,9% és de
la resta de Catalunya; el 5,4%, de la resta del món i el 4,5% de la resta de l’Estat (vegeu la
figura 4.4).



Són dones el 61,1% del total, i un 50,2% amb edats compreses entre 26 i 35 anys (vegeu la
figura 4.5).
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50,2%

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

61,1%

Abast

Ingressos per activitat

Data de referència

Febrer 2010

Font

Fundació URV (FURV)

Taula 4.3 Ingressos per any segons activitat de formació (en milers d’euros)
Tipus de formació
Estudis de postgrau
Cursos d'extensió universitària (1)
Formació a mida
UOC
Total

2006
1.353
371
241
499
2.464

2005
1.409
370
186
407
2.372

2007
1.319
339
302
481
2.442

2008
1.350
413
265
527
2.555

2009
1.483
285
236
557
2.561

(1) Cursos d'extensió universitària inclou seminaris, jornades i tallers

Figura 4.6 Evolució dels ingressos segons activitat de formació

3.000
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2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
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2006

2007
Any

Estudis de postgrau
Formació a mida
Seminaris, jornades i tallers
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2009

Cursos d'extensió universitària
UOC



Els ingressos corresponents a les activitats de formació permanent de l’any 2009 són de
2.561 milers d’euros. Segons l’activitat de formació, el 58% del total dels ingressos
provenen dels estudis de postgrau, seguit dels ingressos de la UOC, que representa un
21,7% del total (vegeu la taula 4.3 i la figura 4.6).



Malgrat la disminució global en cursos i estudiants matriculats, amb relació a l’any 2008, el
volum total d’ingressos és manté constant. L’increment dels ingressos en els estudis de
postgrau (un 9,9%) i els de la UOC (un 5,7%) compensa la disminució del 31% dels cursos
d’extensió universitària i de l’11% dels cursos de formació a mida (vegeu la taula 4.3).
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4. Formació permanent

Abast

Altres activitats: cursos ICE, Servei Lingüístic, Universitat d’Estiu, Aules de la Gent
Gran

Data de referència

2009

Font

ICE, SEGEU, S. Lingüístic

FORMACIÓ

Àmbit

Activitats-Estudiants
Cursos ICE
Estudiants ICE (1)
Activitats transferides als Centres de Recursos
Pedagògics Comarcals
Estudiants en activitats transferides als Centres de
Recursos Pedagògics
Cursos Servei Lingüístic
Estudiants del Servei Lingüístic (2)
Cursos Universitat d'Estiu
Estudiants Universitat d'Estiu
Aules de la Gent Gran
Estudiants Aules de la Gent Gran
TOTAL ACTIVITATS
TOTAL ESTUDIANTS

2005-06
305
5.452

2006-07
401
6.812

2007-08
197
4.070

2008-09
229
5.205

159

163

nd

nd

3.295
88
1.645
46
891
11
2.450
450
10.438

3.629
72
1.229
48
993
14
2.477
535
11.511

nd
76
1.213
39
1.236
16
2.554
328
9.073

nd
76
1.342
42
1.138
19
2.550
366
10.235

(1) Inclou els participants dels cursos de formació del professorat universitari i no universitari.

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Taula 4.4 Oferta i matrícula d’altres activitats de formació continuada

(2) Inclou els estudiants de la URV i els que no ho són.

Figura 4.7 Evolució de l’oferta d’activitats de formació continuada
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Figura 4.8 Evolució de la matrícula d’activitats de formació continuada
7.000
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6.000
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(1) Inclou els participants dels cursos de formació del professorat universitari i no universitari.
(2) Inclou els estudiants de la URV i els que no ho són.



Per al curs 2008-09 l’oferta d’activitats de formació continuada addicional a la de la FURV
ha estat de 366 cursos, un 11,6% més que l’edició anterior (328), que han comptat amb
una matrícula de 10.235 estudiants, un 12,8% superior al curs 2007-08 (vegeu la taula
4.4). Com s’observa a la figura 4.7, l’evolució de l’oferta de cursos del Servei Lingüístic, de
la Universitat d’Estiu i les Aules de la Gent Gran és manté pràcticament constant, a
excepció dels cursos de l’ICE, que poc a poc recuperen l’oferta incrementant-la un 16% (de
197 el curs 2007-08 a 229 el curs 2008-09) després del traspàs de les activitats als centres
de recursos pedagògics comarcals el curs 2007-08.



Segons el tipus d’oferta, destaca el creixement de la matrícula dels cursos que ofereix
l’ICE (27%), i cursos del Servei Lingüístic (10%).
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5. R+D+I

Abast

Estructures de recerca

Data de referència

Febrer de 2010

Font

Servei de Gestió de la Recerca

FORMACIÓ

Àmbit

Paràmetre
Grups de recerca
Grups interdepartamentals
Total de participants
% doctors
% professorat ordinari
% professorat contractat
% altres (becaris, personal fora URV)
Mitjana de membres per grup
Mitjana de doctors per grup
Mitjana de professors ordinaris per grup

2006
114
56
1.208
48,1
36,5
20,1
43,1
11,2
5,1
3,9

2007
118
67
1.304
45,7
32,8
20,6
46,6
11,6
5,1
3,6

2008
120
65
1.328
45,9
31,4
23,1
45,5
11,6
5,1
3,5

2009
122
66
1.422
46,0
29,3
23,6
47,1
12,3
5,4
3,4

2010
123
65
1.471
45,8
27,7
24,8
47,6
12,6
5,5
3,3

Figura 5.1 Evolució mapa de grups de recerca
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Taula 5.2 Convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca
(DGR). Període 2009-13

Tipus
Consolidats
Emergents
Singulars
Total

Presentats
44
15
2
61

Concedits
42
9
2
53

Denegats
2
6
0
8
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El Mapa de grups de recerca de la URV de 2010, a partir del qual es defineix la situació
organitzativa de la recerca a la Universitat, compta amb 123 grups, en els quals estan
implicats un total de 1.471 investigadors. El prototipus de grup de recerca de la Universitat
estaria format per 12,6 investigadors, dels quals el 45,8% tenen la condició de doctor/a
(vegeu la taula 5.1).



Durant el període de referència (2006-10), es demostra un increment progressiu dels
paràmetres anteriors. Pel que fa al nombre d’investigadors adscrits a grups, el creixement
es justifica a partir de l’increment de contribució del col·lectiu del personal docent a les
activitats de recerca i a la incorporació d’investigadors a través dels programes Ramón y
Cajal i ICREA. Tot i així, l’augment de la contribució del personal docent es basa
preferentment en el professorat contractat (24,8%) i personal investigador en formació
(47,6%) que respecte al 2009 s’incrementen un 4,8% i un 1,04% respectivament (vegeu
la figura 5.1).



Un aspecte remarcable en l’estructuració de la recerca de la URV és la
interdepartamentalitat dels grups. La progressió de les dades ho constata fins al moment:
el 53% del total de grups presenta aquesta característica.



Paral·lelament a aquesta estructura interna, la URV compta amb altres estructures de
recerca que en l’últim any s’han ampliat amb d’altres de nova creació. Les estructures de
recerca vigents durant el període considerat són les següents:









Grups consolidats: durant el període 2009-13 la Universitat compta 42 grups
consolidats i 9 grups emergents (vegeu la taula 5.2).
Xarxes temàtiques: l’any 2009 la URV participa en 4 xarxes temàtiques d’investigació
cooperativa en salut (Retics) de l’Institut de Salut Carlos III (Ministeri de Sanitat i
Consum), Predimed i Redimet, vigents fins al 2010, i a través de l’Institut
d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), en les xarxes Redinscor i Ris i, finalment,
en 1 xarxa temàtica de la CIRIT.
Centres de referència: diversos grups de la Facultat d’Enologia formen el Centre de
Referència en Tecnologia d’Aliments (Certa).
Xarxes d’innovació tecnològica: 7 centres d’innovació de la URV formen part de la
Xarxa IT.
Instituts de recerca conjunts amb la Generalitat:
Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
Institut de Recerca en Energia de Catalunya- Centre de Recerca en Energies
Renovables (IREC-CRER)
Centres de recerca propis:

Estructura

Grups URV

Objectius

CRAMC- Centre de
Recerca en Avaluació i
Mesura de la Conducta

-

METODOLO
PROCESSOS
INTEREVA
NUTRCRSM
TOXICOLO

EMaS- Centre de
Recerca en Enginyeria
de Materials i
Micro/Nano Sistemes

-

CATHETER
FICMA
FICNA
ECoMMFIT
MiNoS
NePhoS

CEDAT- Centre
d'Estudis de Dret
Ambiental de Tarragona
Alcalde Pere Lloret
C3-Centre
en Canvi
Climàtic

-

Territori,
Ciutadania i
Sostenibilitat

L’objectiu del CRAMC és ser una estructura que
articuli i potenciï la investigació en els diferents
àmbits de la conducta entre els grups que
constitueixen el centre amb la finalitat de millorar
la qualitat de la recerca, afavorir la transferència i
desenvolupar docència relacionada amb la seva
recerca. Es tracta de crear un centre de referència
a escala nacional i internacional.
La missió de l’EMaS és fer recerca, transferència i
formació en l’àmbit dels nous materials, i
microsistemes i nanosistemes, sobretot aquells
lligats al desenvolupament de noves tecnologies
d’aplicació en els camps de la química sostenible,
el medi ambient, la sanitat, l’energia i les
comunicacions.
Té com a objectius generar i socialitzar el
coneixement en l’àmbit del dret ambiental i, en
particular, el dret, la gestió i l’administració local.

-

GICC

L’objectiu del C3 és fer recerca i transferència i
oferir assessorament i formació en l’àmbit de la
variabilitat i el canvi climàtic.
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Abast

Finançament de la recerca

Data de referència

Febrer de 2010

Servei de Gestió de la Recerca
Fundació URV

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Figura 5.2 Evolució dels recursos destinats a recerca
20.000
18.000
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16.309

Import (milers €)

16.000
2.757

14.000
12.000
10.000
8.000

14.630

14.346

2005

2006

15.214

17.065
13.552

6.000
4.000
2.000
0
2007

2008

2009

Recursos destinats a recerca dels ens vinculats (1)
Recursos destinats a recerca estructures internes URV

Taula 5.3 Evolució dels recursos destinats a recerca de les estructures internes de
la URV segons origen (milers d’€)
2005 (1)
4.609
5.135
2.982
1.564
341
14.630

Unió Europea
Administració estatal
Administració autonòmica
URV
Altres entitats
Total

2006
3.138
6.537
1.620
1.470
1.582
14.346

2007
1.191
7.479
2.375
2.205
1.963
15.214

2008
3.898
6.591
2.055
3.136
1.385
17.065

2009
431
5.920
2.914
4.010
278
13.552

Dades a 10 de febrer 2010, calculades segons l'any d'inici del projecte. No s'hi inclouen els cànons.
(1) S'hi inclouen els contractes d'innovació i transferència gestionats per la URV.

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

(1) Ens vinculats inclou: ICIQ, IPHES, IISPV, CTNS, CTQC, VITEC.

Figura 5. 3 Distribució dels recursos destinats a recerca de les estructures internes
de la URV segons origen i destinació. Any 2009
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En el marc del desplegament de l’estratègia i les actuacions previstes en el Pla Estratègic
de Recerca, la Universitat potencia l’activitat de recerca no solament a través de les seves
estructures de recerca internes (grups i centres de recerca propis) sinó també mitjançant
altres d’externes com els instituts de recerca adscrits, i, més recentment, els centres
tecnològics vinculats a les àrees prioritàries de recerca. És en aquest context que la URV
adscriu temporalment a través de convenis de col·laboració l’activitat de recerca i de
transferència dels seus investigadors, fet que afecta també els processos de gestió dels
projectes i contractes que se’n deriven. Tanmateix, aquesta activitat i els resultats científics
han de repercutir en benefici de la Universitat tant a efectes estadístics com d’indicadors de
la qualitat i d’impacte de la seva activitat d’RDI.



Per tant, des d’un punt de vista global, el total de fons aconseguits pels investigadors de la
URV independentment de la serva adscripció, el 2009 és de 16.309 milers d’euros, dels
quals un 17% s’han obtingut per investigadors URV vinculats a altres institucions d’RDI,
concretament ICIQ, IPHES, IISPV, CTNS, CTQC, VITEC. I a través de les estructures
internes de recerca de la URV s’ha accedit a 13.552 milers d’euros (vegeu la figura 5.2).



Segons les fonts de finançament, els recursos procedeixen d’organismes públics de
l’Administració central (44%), la URV (29%), l’autonòmica (22%), la Unió Europea (3%) i
d’altres entitats (2%). Tal com s’observa a la taula 5.3, es tracta de valors que fluctuen
força d’un any a un altre, sobretot quan finalitza un programa de finançament o se n’inicia
un de nou. Així mateix, també es palesa l’impuls de la URV al foment de la recerca a través
de les seves polítiques (horitzontals i verticals) i programes de suport. Durant aquest
període de referència els fons propis que la institució dedica a aquest objectiu s’han
duplicat, de manera que en el darrer exercici s’han situat en 4.010 milers d’euros.



Pel que fa a la destinació dels recursos aconseguits, la majoria d’aquest finançament (23%
del total) es dedica a projectes de recerca amb un import de 3.071 milers d’euros i a
recursos humans (43% del total) amb un import de 5.773 milers d’euros, sobretot dedicats
a la consolidació de PSR, als investigadors en formació de la Generalitat i als investigadors
Ramón y Cajal (vegeu la figura 5.3).
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5. R+D+I

Abast

Producció i visibilitat científica

Data de referència

Febrer 2010

Font

ISI Web of Knowledge, SINIA

FORMACIÓ

Àmbit

Taula 5.5 Producció científica rellevant de la URV segons departament 2009 (Dades
provisionals a 6 d’abril de 2010)

Total
Departament
Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Dret Privat, Processal i Financer
Dret Públic
Economia
Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Estudis Anglesos i Alemanys
Estudis de Comunicació
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Infermeria
Medicina i Cirurgia (d)

(1)

Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Unitat Predepartamental d'Arquitectura

8
59
79
12
11
21
39
37
14
73
5
10
12
18
4
20
66
8
122
25
31
55
68
1

Total

798

Indexades
ISI WoK (a) Altres (b)
2
6
56
3
70
9
0
12
0
11
13
8
34
5
34
3
13
1
68
5
1
4
1
9
0
12
18
0
4
0
4
16
30
36
0
8
103
19
3
22
23
8
55
0
66
2
0
1
598

200

PDI a temps complet (c)

Capítols

Llibres

TOTAL

(2)

(3)

(1)+(2)+(3)

2
12
4
6
12
1
3
33
1
7
11
16
14
7
3
8
16
1
4
14
1
4
13
1

2
0
0
5
4
1
0
0
0
2
1
1
6
0
0
2
1
0
0
6
13
0
0
1

12
71
83
23
27
23
42
70
15
82
17
27
32
25
7
30
83
9
126
45
45
59
81
3

Funcionari
11
24
22
7
15
24
31
36
18
23
12
5
14
13
8
38
22
16
29
15
15
19
21
1

194

45

1.037

439

Contractat Total PDI-TC
5
16
10
34
6
28
8
15
8
23
11
35
6
37
9
45
4
22
10
33
2
14
5
10
3
17
1
14
4
12
10
48
7
29
0
16
5
34
8
23
6
21
4
23
5
26
4
5
141

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Publicacions en llibres (b)

Publicacions en revistes

580

Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts (vegeu notes).
Notes:
(a) Les publicacions en revistes indexades a l'ISI s'han obtingut a partir del Web of Science i Current Contents Connect (ISI Web of Knowledge).
(b) Les publicacions en altres revistes (no indexades a l'ISI) i les publicacions en llibres s'han obtingut de SINIA, a partir de la informació facilitada pels investigadors a GREC [data d'extracció: 6 d'abril de 2010]. Les
publicacions en capítols inclouen capítols de llibre i articles en llibre. No s'hi inclouen les publicacions en premsa.
(c) Les dades del nombre de PDI amb dedicació a temps complet s'han obtingut de SINIA, i s'hi inclou el PDI funcionari i el PDI contractat en plantilla: col·laboradors, lectors, agregats i catedràtic contractat [mes de
referència: desembre del 2009].

Edicions del Current
Contents
Totes les edicions (2)
Agricultura, biologia i ciències
ambientals (ABES)
Ciències socials i del
comportament (SBS)
Medicina clínica (CM)
Ciències de la vida (LS)
Física, química i ciències de la
terra (PCES)
Enginyeria, computació i
tecnologia (ETC)
Arts i humanitats (AH)
Mitjana

Visibilitat (1)

% Estat

Rànquing Estat

% Catalunya

Rànquing Catalunya

Tots els
anys (3)

Últim any

Tots els
anys

Últim any

Tots els
anys

Últim any

Tots els
anys

Últim any

Tots els
anys

4.115

513

1,4

1,6

25,0

22,0

6,5

7,3

4

4

557

77

1,2

1,2

33

29

5,8

5,6

6

6

Últim any

302

53

1,7

1,9

22

16

7,2

7,7

4

4

528

88

1,6

2,0

21

14

4,5

5,8

4

4

1.093

165

1,4

1,9

20

16

5,4

7,0

4

4

1.745

211

1,5

1,6

21

21

8,4

8,0

4

4

875

132

2,0

2,0

20

20

10,1

9,8

4

4

76

13

1,1

1,4

25

18

5,9

7,6

4

4

-

-

1,5

1,7

23

20

6,7

7,4

4

4

(1) Una publicació pot ser visible en més d’una de les edicions de l’ISI.
(2) Cal tenir en compte que un article en què intervé més d'una universitat es computa als diferents ens. Consegüentment, la suma és superior al total real
(3) Darrers nou anys.
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Taula 5.6 Principals dades de publicacions de la URV per àmbits segons edicions del
Currents Contents. Any 2009

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

(d) PDI funcionari a temps complet del Departament de Medicina i Cirugia inclou les places vinculades.

Figura 5.5 Distribució de la producció científica de les universitats catalanes (2005-09)
100%

0,88

90%

1,06

3,2

R:7

4,2

R:6

4,3

4,4

R:5

6,1

6,9

R:4

0,97

3,6

1,37

3,1

3,4

R:7

4,6

R:6

5,8

5,4

R:5

6,8

7,3

R:4

14,1

14,2

26,8

26,5

37,1

37,1

2008

2009

3,5
8,5

6,3

80%
12,0

R:3

9,9

12,4

70%

Contribució (%)

1,53

4,3

3,6

5,0

R:3

60%
24,0

23,5

R:2

26,3

50%

R:2

40%

30%
45,3

44,5

40,1

20%
R:1

R:1

10%

0%
2005

2006

2007

Any
UB

UAB

UPC

URV

UPF

UdG

UdL

URL, UOC, Uvic, UIC, UAO

Font: Current Contents Connect (ISI Web of Knowledge). Elaboració pròpia

Figura 5.6 Contribució de les cinc primeres universitats espanyoles i la URV a la producció
científica del Sistema Universitari de l’Estat (2005-09)
12

25

R:23
R:22

10

20

15

Rànquing

Contribució (%)

8

6

10
4

5
2

0

0
2005

2006

2007

2008

2009

Any
UB

UCM

UV

UAB

UAM

URV

Font: Current Contents Connect (ISI Web of Knowledge). Elaboració pròpia
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Figura 5.7 Visibilitat de la URV a les àrees ESI (1999-2009). Posicionament segons
citacions per article
371

418
(de 1.084)

1.832
(de 3.047)

9 (de 34)

7 (de 29)

3 (de 27)

2 (de 5)

3 (de 4)

3 (de 4)

Química

Enginyeria

Medicina clínica

(de 941)

249
(de 438)

305
(de 681)

12 (de 27)

1 (de 7)

4 (de 4)

1 (de 4)

Llegenda

Món
Estat
Catalunya

Ciències socials

Ciències agrícoles

Taula 5.7 Highly Cited Papers de la URV segons departament (1999-2009)
Departament

HCP

Medicina i Cirurgia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Ciències Mèdiques Bàsiques
Història i Història de l'Art
Enginyeria Química
Filologies Romàniques
Bioquímica i Biotecnologia
Geografia
Total

7
1
7
4
6
4
1
3
1
1
2
2
1
1
41

Àrea ESI
Medicina Clínica
Química
Química
Enginyeria
Física
Ciències Agrícoles
Medicina Clínica
Ciències Socials (general)
Enginyeria
Biologia i Bioquímica
Química
Informàtica
Ciències Agrícoles
Geociències

Font: Essential Science Indicators (ESI)-Highly Cited Papers, actualitzat a 1 de gener del 2010. Abast: 01/01/1999 a 31/10/2009.
Elaboració pròpia.

Taula 5.8 Articles més citats de les universitats espanyoles al Highly Cited Papers (HCP) de
l’ESI (1999-2009)
Universitats públiques

Rànquing

Nre.
HCP

PDI a TC

HCP/PDI a
TC(x100)

Article més citat
Any

Citacions Àrea ESI

Autònoma de Madrid
1
191
2.181
8,76
2000
2.745
Biologia Molecular i Genètica
Barcelona
2
314
3.810
8,24
1999
3.699
Ciències Espacials
Autònoma de Barcelona
3
160
2.476
6,46
1999
1.455
Física
Pompeu Fabra
4
48
816
5,88
2001
4.821
Biologia Molecular i Genètica
Rovira i Virgili
5
41
770
5,32
2002
253
Medicina Clínica
València
6
154
3.028
5,09
2004
3.046
Física
Illes Balears
7
45
889
5,06
2002
429
Microbiologia
Santiago de Compostel·la
8
82
1.970
4,16
2001
505
Química
Còrdova
9
33
1.064
3,10
2003
1.358
Enginyeria
Vigo
10
42
1.396
3,01
2004
577
Medi Ambient i Ecologia
Oviedo
11
49
1.929
2,54
2004
703
Biologia Molecular i Genètica
Jaén
12
22
895
2,46
2000
211
Medicina Clínica
Jaume I
13
22
897
2,45
2001
258
Química
Politècnica de València
14
61
2.518
2,42
2003
838
Química
Politècnica de Catalunya
15
54
2.305
2,34
2003
1.815
Computació
Saragossa
16
63
2.791
2,26
2006
671
Física
Complutense de Madrid
17
119
5.311
2,24
2000
586
Medicina Clínica
Almeria
18
16
749
2,14
2002
270
Física
Alacant
19
38
1.796
2,12
2004
377
Química
Granada
20
69
3.311
2,08
2004
3.062
Física
Nota: Per a l'elaboració del rànquing només s'han tingut en compte les universitats que tenen algun article indexat com a Highly Cited Paper .
Font: Essential Science Indicators (ESI)-Highly Cited Papers , actualitzat a 1 de gener del 2010. Abast: 01/01/1999 a 31/10/2009. Elaboració pròpia.
Les dades del PDI a Temps Complet s'han extret de l'informe "La Universidad Española en Cifras (2008)" publicat per la CRUE, i es refereixen a les persones
que pertanyen a les diferents plantilles universitàries a 31 de juliol del 2006. Pel que fa a les universitats privades, no es disposa d'aquesta informació.



Highly Cited Papers (HCP): correspon a la selecció de l’1% dels documents més citats per
any i àrea ESI.



Es pot ampliar la informació relativa a la producció i visibilitat científica de la URV a través
de l’“Informe anual sobre la visibilitat científica 2009 de la URV”, disponible a l’adreça
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/GTR/informe_isi_09_23_feb.pdf
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6. Transferència

Abast

Contractes de transferència

Data de referència

Febrer de 2010

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Fundació URV

Figura 6.1 Evolució de la contractació
12.000
9.566
10.000

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Import (milers €)

8.074
6.921

8.000

3.142
1.728

936

6.000

4.000

2.000

7.391
5.985

6.346

6.424

2007

2008

2009

4.173

0
2005

2006

Contractes de transferencia dels ens vinculats (1)
Contractes de transferencia de la FURV

(1) Ens vinculats inclou: IISPV, CTNS, CTQC, FETCD, PCTTO i VITEC

Import
(milers €)

101
121
20
14
8
9
273

3.613
1.739
642
205
76
149
6.424

Administració
Empreses o entitats privades
Empreses públiques
Entitats sense ànim de lucre
Universitats
Altres
Total

Figura 6.2 Distribució de la contractació de la Fundació URV per tipus de clientela
i per tipus de projecte. Any 2009

642 milers €
(10,0%)

149 milers €
205 milers € (2,3%)
(3,2%)

76 milers €
(1,2%)

601 milers €
(9,4%)

525 milers €
(8,2%)

244 milers €
(3,8%)

63 milers €
(1,0%)

961 milers €
(15,0%)
1.739 milers €
(27,1%)

3.613 milers €
(56,2%)

4.030 milers €
(62,7%)

Contractes de recerca (1)
Assessoria i consultoria
Assistència tècnica
Altres
Projectes APQUA
Innovació tecnològica

Administració
Empreses o entitats privades
Empreses públiques (1)
Entitats sense ànim de lucre
Altres
Universitats

(1) Contractes de recerca inclou recerca bàsica i aplicada.
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Nre. de
contractes

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Taula 6.1 Contractació de la Fundació URV per tipus de clientela. Any 2009

Taula 6.2 Facturació de la Fundació URV per contractes de transferència
Any
2005
2006
2007
2008
2009

Import (milers €)
3.678
5.793
7.079
5.784
6.294

Variació
57,5%
22,2%
-18,3%
8,8%

Figura 6.3 Evolució de la contractació per tipus de client
8.000

7.391

7.000
5.985

6.346

6.424

Import (milers €)

6.000
5.000

4.173

4.000
3.000
2.000
1.000
0

2005

2006

2007

2008

2009

212

131

80

1

205

Altres

21

324

152

427

149

Universitats

28

21

210

85

76

592

4.011

394

296

642

Entitats sense ànim de lucre

Empreses públiques (1)
Administració

1.044

1.219

1.828

2.498

3.613

Empreses o entitats privades

2.276

1.685

3.321

3.039

1.739

(1) L’import corresponent a l'any 2006 inclou el contracte singular d’excavacions arqueològiques de Vallparadís (Terrassa)

Figura 6.4 Evolució de la contractació per tipus de projectes
8.000
7.000

Import (milers €)

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

2005

2006

Assistència tècnica

601

4.177

424

346

601

Projectes APQUA
Altres

109

172

290

293

244

201

392

97

12

525

Assessoria i consultoria

214

526

989

849

Innovació tecnològica

203

644

1.435

319

63

2.845

1.480

2.750

4.527

4.030

Contractes de recerca (1)

2007

2008

2009

961

(1) Contractes de recerca inclou recerca bàsica i aplicada.



Durant el 2009 la Fundació URV i els ens vinculats, CTNS, CTQC, FETCD, IISPV, PCTTO i
VITEC, han aconseguit un total de 9.566 milers d’euros per activitats de recerca.
D’aquests, un 67% s’han obtingut a partir dels contractes de transferència gestionats per la
Fundació URV i un 33%, a partir dels contractes signats per investigadors URV vinculats a
altres institucions d’RDI (vegeu comentari a la pàgina 206). Respecte a l’any anterior, s’ha
produït un increment global del 18%, de 8.074 milers d’euros aconseguits el 2008 a 9.565
milers d’euros el 2009 (vegeu la figura 6.1).



Pel que fa al nombre de contractes de la Fundació URV per tipus de projecte, en l’exercici
2009 s’aprecia un clar predomini dels contractes de recerca (62,7%), seguits dels
d’assessoria i consultoria (15%), l’assistència tècnica (9,4%), els projectes APQUA (3,8%) i
la innovació i desenvolupament tecnològic (1%) (vegeu la figura 6.2).



La facturació de la FURV per contractes i serveis de transferència s’incrementa un 8,8%
durant el 2009 (vegeu la taula 6.2).
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7. Dimensió social i territorial

Abast

Activitats culturals i d’extensió universitària

Data de referència

Febrer de 2010

FORMACIÓ

Àmbit

Gabinet de Relacions
Institucionals i Protocol

Font

Exposicions

Participació en
fires i mostres

Concerts,
representacions,
projeccions i
emissions

Altres

TOTAL

6
2
8
5
2
7
7
2
9
6
1
7

34
4
38
24
1
25
50
3
53
50
1
51

11
1
12
3
3
6
21
12
33
14
12
26

5
0
5
2
3
5
7
2
9
12
5
17

29
14
43
21
13
34
42
4
46
89
24
113

7
0
7
8
0
8
24
0
24
23
0
23

6
1
7
4
3
7
6
2
8
13
1
14

34
3
37
19
5
24
64
1
65
65
14
79

18
0
18
18
0
18
35
1
36
47
1
48

150
25
175
104
30
134
256
27
283
319
59
378

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

(1)

Conferències

2009-2010 (2)

Trobades

2008-09

Seminaris/
simposis

2007-08

Estatal
Internacional
Total
Estatal
Internacional
Total
Estatal
Internacional
Total
Estatal
Internacional
Total

Jornades

2006-07

Congressos

Taula 7.1 Activitats culturals i d’extensió universitària

(1) Altres inclouen els llibres publicats per membres de la comunitat universitària i les activitats de senderisme de la URV.
(2) La data de referència és 22 de desembre de 2009.

Figura 7.1 Evolució de les activitats culturals i d’extensió universitària

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

350
319

300
250

200
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100

59
25

50

0

2006-07

104

2007-08
Estatals

27
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2008-09

2009-10
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Nombre d'activitats

256

Internacionals
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Durant aquest curs la URV ha incrementat la programació d’activitats culturals. S’han dut a
terme un total de 378 activitats, de les quals 319 són d’àmbit estatal i 59, d’abast
internacional. Naturalment, en una institució universitària les activitats més freqüents al
llarg del curs acadèmic són de caire científic: conferències (113) i jornades (51), que
globalment s’han incrementat un 60%. En el marc de la relació universitat-societat que
configura la tercera missió de la Universitat, i recollides en el Pla Estratègic de la Tercera
Missió (2009), les activitats vinculades a la promoció de la cultura i les arts escèniques
cada cop tenen més protagonisme. Així al voltant del cinema, la música i el teatre, la
Universitat també ha organitzat 79 activitats basades en la projecció de films, concerts i
representacions teatrals. En menys quantitat s’han dut a terme seminaris (26), exposicions
(23), trobades (17) i la participació en fires i mostres (14) (vegeu la taula 7.1 i la figura
7.1).



Les activitats culturals i d’extensió de caire internacional han augmentat un 118,5%
respecte al curs 2008-09. S’incrementa el nombre de conferències (24), de concerts,
representacions i projeccions internacionals (14).
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7. Dimensió social i territorial

Abast

Presència als mitjans de comunicació

Data de referència

Febrer de 2010

Gabinet de Comunicació i
Relacions Externes

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Figura 7.2 Impactes de la URV en mitjans de comunicació (març 2009-febrer 2010)
1.600

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

1.400
1.200

Notícies

1.000
800
600
400
200
0
Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Premsa escrita

Set.

Oct.

Nov.

Premsa digital

Des.

Gener Febrer

Mitjana

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Març

Taula 7.2 Evolució indicadors d’impacte en mitjans de comunicació

Impactes
Premsa escrita
Premsa digital
Mitjana mensual
Mitjana diària

2007-08
13.188
6.760
6.428
1.099
36,6

2008-09
10.955
4.395
6.560
913
30,4

2009-10
12.785
5.229
7.556
1.065
35,5

% Variació
(09-10 vs 08-09)
16,70
18,98
15,18
16,70
16,70

Instrument de comunicació

Tiratge

Edicions

La revista institucional Rovira i Virgili

12.000

2

Suplement Perspectives

16.000

10

Suplement Indicador Universitari
El butlletí de comunicació interna
URV@ctiva (adreçat al PDI i al PAS)
El butlletí de comunicació interna
URV international (adreçat a estudiants, PDI i PAS)

15.000

9

2.200

3

(1)

4

3.000

17

Agenda cultural URV

RECURSOS I
ORGANITZACIÓ

Taula 7.3 Presència de la URV en mitjans de comunicació 2009

(1) El butlletí URV internacional s'envia per correu electrònic
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El sistema de seguiment automàtic de l’aparició de notícies de la URV als principals mitjans
de comunicació locals, nacionals i estatals ha registrat durant el període que va del març
del 2009 fins al febrer del 2010 un total de 12.785 impactes, distribuïts en 5.229 registrats
en publicacions impreses i 7.556, en línia. Aquests valors són molt significatius perquè
suposen 1.065 impactes totals mensuals i 36 de diaris, i esdevenen un indicador positiu
dels resultats de l'estratègia i les accions de comunicació de la URV (vegeu la figura 7.2 i la
taula 7.2).



Durant el 2009 s’han consolidat els diferents instruments de comunicació interna i externa,
que garanteixen un canal d’informació amb la societat:
- La revista institucional de la URV, Rovira i Virgili, amb un tiratge de 12.000 exemplars,
que ha arribat des de la seva creació a l’edició número 13.
- Els suplements mensuals Perspectives i Indicador Universitari, amb tiratges respectius
de 16.000 i 15.000 exemplars, que han arribat a 60 i 63 edicions, respectivament, des
de que es va crear.
- La revista digital URV net, el butlletí de comunicació interna URV@activa (adreçat al
PDI i al PAS), amb 2.200 exemplars de tiratge, ha arribat a l’edició número 21 des de
la seva creació (vegeu la taula 7.3).
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8. Internacionalització

Abast

Mobilitat i cooperació

Data de referència

2009

I-Center, Centre de Cooperació en
el Desenvolupament URV Solidària

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Taula 8.1 Estudiants que han fet mobilitat (1r, 1r i 2n, i 2n cicle) en el marc dels programes
segons l’àmbit.

Àmbit

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

16
24
75
82
20
217

11
16
57
68
24
176

4
24
72
58
28
186

7
30
89
42
43
211

Ciències
C. de la salut
C. socials
Humanitats
Tècnic
Total

2008-09

(1)

% estudiants
mobilitzats/ titulats
URV 2008-09

8
29
97
50
51
235

8,79
7,61
9,14
4,71
13,39
11,67

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Estudiants visitants a la URV

(1) El curs 2008-09 inclou estudiants de tercer cicle.

Estudiants de la URV
Àmbit

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09 (1)

19
44
65
31
54
213

29
29
62
38
54
212

24
58
93
34
55
264

34
48
90
24
46
242

79
52
114
48
35
328

Ciències
C. de la salut
C. socials
Humanitats
Tècnic
Total

% estudiants
mobilitzats/ titulats
URV 2008-09

86,81
13,65
10,74
4,52
9,19
16,29

(1) El curs 2008-09 inclou estudiants de tercer cicle i els estudiants de la URV que van a les
universitats catalanes (29 estudiants).

Figura 8.1 Distribució de la mobilitat segons origen i destinació. Curs 2008-09

9,8%

Estudiants mobilitzats de la URV

3,0%
63,4%

23,8%

1,8%

8,8%

14,0%

58,2%

17,1%

Unió Europea
Resta de l'Estat

Unió Europea
C atalunya

Resta del món
Resta Europa

Resta de l'Estat
Resta Europa

Resta del món

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Estudiants visitants a la URV

Figura 8.2 Distribució de la mobilitat d’estudiants a la Unió Europea. Curs 2008-09

4,0%

4,0%

3,4%

Estudiants mobilitzats de la URV
14,1%

8,7%

37,6%

4,7%

4,2%

19,4%

4,7%

7,4%

5,2%
5,2%

10,1%
10,7%
Itàlia
Alemanya
Regne Unit

14,1%
França
Polònia
Eslovènia

Portugal
Irlanda
Altres (1)

(1) Altres inclou: Àustria, Rep. Txeca,
Romania, Bèlgica, Finlàndia, Holanda,
Suècia.

14,7%
5,8%

Itàlia
Àustria
Suècia

13,6%

8,4%
Regne Unit
Bèlgica
Rep. Txeca

França
Holanda
Altres (1)

Alemanya
Dinamarca

(1) Altres inclou: Malta, Portugal, Finlàndia,
Lituània,
Eslovènia,
Irlanda,
Hongria,
Polònia.
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Estudiants visitants a la URV

Figura 8.3 Evolució de la participació d’estudiants en programes de mobilitat
350
299

Alumnes

300

264

250
213
200

-4

217

212

78
36

36

176

150

186

242

64

31

235

211

B a la nç ( B ) - ( A )

100

2004-05

2005-06

2006-07
Curs

2007-08

2008-09

Estudiants visitants a la URV (A)
Estudiants de la URV a fora de Catalunya (B)



Els programes de mobilitat d’estudiants comptabilitzats són: Erasmus, Drac, Leonardo da
Vinci, Sicue-Sèneca, convenis amb Amèrica del Nord (Bucknell, Clemson, Weber, Canadà) i
Amèrica Llatina (Austral i UCES, d’Argentina; Querétaro, Michoacana i Colima, de Mèxic, i
Practicum, de Nicaragua), Programa MAEC-AECID, Programa d'estiu a la URV estudiants de
Berkeley, Study Abroad.



El nombre d’estudiants visitants que ha fet estades a la Universitat el curs 2008-09 és de
235 persones. Segons la procedència geogràfica, s’observa que el segment d’alumnes més
nombrós és el de la Unió Europea, amb el 63,4%, seguit dels procedents de la resta del
món, amb el 23,8%; els de la resta de l’Estat, amb un 9,8%, i de la resta d’Europa, amb
un 3%. Pel que fa als alumnes procedents de la Unió Europea gairebé un 38% procedeixen
d’Itàlia i entre un 14 i un 10% de França, Portugal i Alemanya (vegeu la figura 8.1 i la
figura 8.2).



Pel que fa a la mobilitat d’estudiants de la URV, el curs 2008-09 un total de 328 persones
han realitzat estades en altres universitats. Un 58,2%, en països de la Unió Europea; un
17,1%, a la resta de l’Estat; un 14%, a la resta del món; un 8,8%, a Catalunya i un 1,8%,
en universitats de la resta d’Europa. Amb relació al curs 2007-08, es palesa un increment
(11,4%) dels estudiants que fan estades a la URV i un (35,5%) dels estudiants de la URV
que van fora. Si no es consideren els estudiants de la URV que fan estades a Catalunya i la
resta de l’Estat, es constata que el nombre d’estudiants que han fet mobilitat a l’estranger
és de 243 (74% del total).

Taula 8.2 Ingressos recaptats per la URV provinents del cànon solidari
Cànons
Aportació del personal (PDI- PAS)
Aportació dels estudiants
Altres accions solidàries
Total

2005
97.511,2
17.872,6
4.511,9
17.303,2
137.199,0

2006
148.919,5
15.101,8
1.440,0
29.757,0
195.218,3

2007
139.738,4
16.036,5
1.182,0
11.720,5
168.677,4

2008
155.896,9
15.206,4
858,0
13.936,7
185.898,0

2009
123.856,6
14.524,7
876,0
6.815,5
146.072,8



Els ingressos necessaris per dur a terme els projectes del Centre de Cooperació en el
Desenvolupament URV Solidària han disminuït un 21,4% respecte al 2008 (146.072 €). Els
fons provinents dels cànons de projectes de recerca, cursos i serveis de transferència
representen un 84,8% del total i han disminuït un 20,6% respecte a l’any 2008 (vegeu la
taula 8.2).



Pel que fa a l’aportació voluntària del personal de la Universitat i de l’alumnat a través de la
nòmina i el procés de matrícula o aportacions puntuals, l’any 2009 ha estat de 15.400,7 €,
que representa una disminució del 4,1% respecte a l’any passat (vegeu la taula 8.2).
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8. Internacionalització

Abast

Projecció dels estudiants de postgrau i de la recerca
Octubre 2009març 2010

Data de referència

Font

FORMACIÓ

Àmbit

GTR

Figura 8.4 Origen dels estudiants preinscrits en màsters oficials. Curs 2009-10

Ucraïna

URV
Estats Units
Marroc
Rep.
Cuba Dominicana
Puerto Rico
Hondures

Nombre
d'estudiants
1-2

Mèxic
Guatemala
El Salvador
Veneçuela
Nicaragua
Panamà
Costa
Colòmbia
Rica Equador

Perú

Tunísia
Algèria

Geòrgia
Turquia Azerbaidjan
Síria
Iraq Iran
Pakistan
Egipte

Japó

Xina
Índia

Taiwan
Bangladesh

Sudan Eritrea
Guinea

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Rússia

Nigèria

Filipines

Etiòpia

Ghana Camerun
Rep. Democràtica
del Congo

Indonèsia

Comores

Brasil
Bolivia

2-5
5 - 25
Més de 25

Espanya: 1.037

Xile

Uruguai
Argentina

Irlanda

Països
Baixos

Polònia
Alemanya

Rep.
Txeca

Moldàvia
Hongria

França

Romania

Suïssa

Bulgària
Andorra

Portugal

Espanya

Itàlia

Macedònia
Grècia

URV

RECURSOS I
ORGANITZACIÓ

Menys de 20
Lleida: 40
Barcelona: 150
Tarragona: 594

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Estudiants de l'Estat segons província d'origen

Sense definir: 62

Font: Elaboració pròpia a partir de l’aplicació de la preinscripció: UXXI-AC.
Data de referència: 16 d’octubre de 2009.
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Figura 8.5 Origen dels estudiants de nou accés en màsters oficials. Curs 2009-10

Rússia

URV
Estats Units
Marroc
Cuba

Nombre
d'estudiants
1-2

Mèxic
Puerto Rico
Guatemala
Hondures
El Salvador
Veneçuela
Nicaragua
Panamà
Costa
Colòmbia
Rica Equador

Tunísia
Algèria

Ucraïna
Geòrgia
Turquia
Síria
Iraq

Xina
Pakistan

Egipte

Taiwan
Bangladesh
Eritrea

Filipines

Etiòpia
Camerun
Indonèsia

Perú

Brasil
Bolivia

2-5
5 - 25
Més de 25
Espanya: 620

Xile

Uruguai
Argentina

Estudiants de l'Estat segons província d'origen

Irlanda

Polònia

Països
Baixos

Rep.
Txeca

Moldàvia
Romania

França

Menys de 20
Lleida: 26
Barcelona: 114
Tarragona: 360

Bulgària
Andorra
Espanya

Itàlia

URV

Sense definir: 2

Font: Elaboració pròpia a partir de SINIA.
Data de referència: 5 de març de 2010.
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Figura 8.6 Copublicacions de la URV amb altres països. Any 2009

Rússia
Canadà

URV
Estats Units

Turquia
Israel

Marroc

Xina

Iran

Tunísia
Mèxic

Índia

Cuba
Veneçuela

São Tomé i Príncipe
Gabon

Congo

Angola

Brasil

Perú

Japó

Rep.
Centreafricana
Camerun

Guinea

Colòmbia

Corea
del Sud
Taiwan

Zimbabwe
Austràlia

Xile

Sud-àfrica
Argentina

Finlàndia

Noruega
Suècia
Escòcia

Dinamarca

Irlanda

Polònia

Països
Baixos

Anglaterra

Alemanya
Bèlgica

Eslovàquia

Moldàvia

Luxemburg
Àustria Hongria
França

Suïssa

Romania

Eslovènia
Bulgària
Itàlia

Portugal

Grècia

URV

Nombre
de copublicacions
1-5
5 - 10
10 - 25
Més de 25

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Web of Science i Current Contents Connect (ISI Web of Knowledge).
Data de referència: 7 de gener de 2010.
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9. Recursos i organització

Abast

Recursos humans - PDI

Data de referència

Desembre 2009

Servei de Recursos Humans,
Pressupost URV, SINIA

Font

FORMACIÓ

Àmbit

(1)

CEU

TEU

Agregat/da

Lector/a

Col·laborador/a

Ajudant

Associat/da

Inv. en Formació

Altres

TOTAL

1
1
2

8
15
20
3
5
14
14
19
12
17
11
9
8
20
17
1
21
13
11
11
12
4
4
3
272

1
3
1
2
7

1
4
2
1
7
10
11
18
5
1
5
17
2
29
8
4
2
1
1
129

1
2
2
3
2
4
5
3
4
4
2
1
2
1
3
3
1
3
4
4
2
56

2
9
4
1
4
2
4
2
5
2
1
1
5
4
1
3
3
4
2
4
3
66

2
1
4
4
3
1
1
6
1
1
3
1
3
31

2
3
6
1
1
1
4
1
3
9
31

5,2
10,4
25,5
13,3
9,3
5,0
6,5
1,7
9,3
5,3
7,7
1,5
9,4
28,4
4,8
24,5
59,5
10,3
17,0
2,0
7,0
4,3
21,2
289,1

15
16
2
1
7
11
12
9
23
1
12
2
1
1
11
10
2
2
138

1
1
2

24,2
62,4
79,5
34,3
41,3
49,0
55,5
60,7
46,3
62,3
23,7
18,5
28,4
97,4
35,8
57,5
104,5
42,3
43,0
35,0
37,0
22,0
19,3
37,2
1.117,1

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

TU

3
5
6
4
6
2
6
2
3
8
1
3
2
2
6
8
4
4
8
7
3
1
94

(1)

CU Laboral

Departament
Antropologia, Filosofia i Treball Social (DAFITS)
Bioquímica i Biotecnologia (DBB)
Ciències Mèdiques Bàsiques (DCMB)
Dret Privat, Processal i Financer (DPPF)
Dret Públic (DDPUB)
Economia (DECO)
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica (DEEEA)
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques (DEIM)
Enginyeria Mecànica (DEM)
Enginyeria Química (DEQ)
Estudis Anglesos i Alemanys (DEAAL)
Filologia Catalana (DFC)
Filologies Romàniques (DFR)
Gestió d'Empreses (DGE)
Història i Història de l'Art (DHHA)
Infermeria (DINF)
Medicina i Cirurgia (DMC)
Pedagogia (DPED)
Psicologia (DPSIC)
Química Analítica i Química Orgànica (DQAQO)
Química Física i Inorgànica (DQFQI)
Estudis de Comunicació (DEC)
Geografia (DGO)
Unitat Predepartamental d'Arquitectura (UARQ)
Total nre. places

CU

Taula 9.1 Plantilla pressupostada de personal docent i investigador. Any 2010

Els associats estan transformats a ASS 12 hores (18 crèdits).

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Figura 9.1 Evolució de la plantilla pressupostada de personal docent i investigador

1.200

Plantilla de PDI

1.100
1.000

1.117

1.107

1.100

1.078
998

900

913

931

924

917

899

800
700

RECURSOS I
ORGANITZACIÓ

600
500
2006

2007

2008

2009

2010

Any
Places

EJC

Nota: Els EJC es calculen segons el criteri següent: associat a 0,75 (18/24), funcionari TP i
hospital a 0,75 (18/24), investigadors en formació a 0,25 (6/24) i la resta, a 1.
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Taula 9.2 PDI per departament, 2009
Departament
DAFITS
DBB
DCMB
DPPF
DDPUB
DECO
DEEEA
DEIM
DEM
DEQ
DEAAL
DEC
DFC
DFR
DGEO
DGE
DHHA
DINF
DMC
DPED
DPSIC
DQAQO
DQFQI
UARQ
Total

Funcionari Contractat
D
H
D
H
4
9
17
4
11
13
29
35
12
18
33
25
2
5
16
20
4
11
18
23
9
16
12
21
0
33
1
19
8
30
7
24
4
15
4
34
4
23
12
28
3
9
14
2
0
1
10
31
1
4
15
23
4
10
7
4
2
6
4
21
8
8
15
1
17
21
26
50
8
19
12
21
16
0
62
14
11
22
80
121
10
7
31
19
10
10
34
13
13
10
5
4
14
7
5
11
175 307 469 568

Doctor
D
H
7
11
20
24
20
25
8
9
9
18
12
22
0
31
7
29
3
16
12
28
7
9
0
3
4
6
6
12
4
10
8
8
17
19
16
30
8
4
16
39
15
14
16
12
15
14
17
15
247 408

No doctor
D
H
14
2
20
24
25
18
10
16
13
16
9
15
1
21
8
25
5
33
4
23
10
2
10
29
12
21
5
2
2
17
15
1
26
52
4
10
70
10
75
104
26
12
28
11
3
0
2
3
397 467

T. complet
D
H
8
8
19
15
16
12
7
8
11
12
13
22
0
37
9
36
5
17
9
24
5
9
0
5
3
7
5
12
3
9
9
5
21
27
10
18
16
0
6
2
14
9
13
8
14
9
15
11
231 322

T. parcial
D
H
13
5
21
33
29
31
11
17
11
22
8
15
1
15
6
18
3
32
7
27
12
2
10
27
13
20
6
2
3
18
14
4
22
44
10
22
62
14
85
141
27
17
31
15
4
5
4
7
413 553

EJC
docent
23,2
53,4
60,7
27,5
34,0
48,7
43,8
61,0
41,0
48,3
22,6
27,0
27,5
21,9
22,2
24,4
78,4
43,2
38,8
83,6
44,7
47,2
26,7
31,7
981,6

EJC
laboral
19,1
42,4
42,3
20,4
27,7
40,9
39,9
51,8
30,2
39,6
17,7
14,4
17,5
19,1
16,4
18,4
61,0
34,5
25,9
41,0
32,3
32,2
24,6
28,4
737,7

Gènere
D
H
21
13
40
48
45
43
18
25
22
34
21
37
1
52
15
54
8
49
16
51
17
11
10
32
16
27
11
14
6
27
23
9
43
71
20
40
78
14
91
143
41
26
44
23
18
14
19
18
644 875

Total
34
88
88
43
56
58
53
69
57
67
28
42
43
25
33
32
114
60
92
234
67
67
32
37
1.519

Figura 9.2 Evolució del PDI segons categoria
1.519

1.474

1.600
1.412
1.356

Altres

1.227

Associat/da

1.200

770

Lector/a

895

863

817

C ol·laborador/a

PDI

661

Agregat/da

800

Èmerit URV
28

400

16
10

187

42

20
13

190

236

236
18

49

50
37
26

60

130

233

269

110

C EU
7

70

66

71

70

79

2005

2006

2007

2008

2009

TEU

TU

258
7

10

33
47
29

12

167

18

35
37

CU

0



L’any 2009 la plantilla pressupostada de personal acadèmic per categories indica que hi ha
1.117 places que en equivalents a jornada completa (EJC) —és a dir, equivalents a 37,5 h
setmanals— representen 931 docents. Per al pressupost 2010, la plantilla del personal
docent investigador no presenta modificacions importants quant a creixement de nombre
de places (vegeu la taula 9.1 i la figura 9.1).



A 31 de desembre de 2009, el col·lectiu de personal docent i investigador està format per
1.519 professors, dels quals un 57,6% són homes i un 42,4%, dones (vegeu la taula 9.2).
Respecte a l’any 2008 (1.474) s’ha produït un increment del 3% (1.519).



L’evolució del col·lectiu de personal docent i investigador constata l’augment dels cossos de
catedràtics d’universitat i titulars d’universitat així com la creació de la figura de
professorat emèrit de la URV, com a conseqüència de l’aplicació pla de promoció i
renovació, aprovada per consell de govern, en el marc de la integració dels cossos de TEU i
CEU en els de TU i CU que preveu la LOMLOU (vegeu la figura 9.2).
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9. Recursos i organització

Abast

Recursos humans - PDI

Data de referència

Desembre 2009

Servei de Recursos Humans,
Pressupost URV, SINIA

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Taula 9.3 Personal investigador en formació per gènere, 2009

Dona
114
17
58
39
76
1
13
9
30
2
21
12
3
5
4
202

Home
84
9
47
28
77
4
12
13
21
6
21
9
2
1
3
3
170

Total
198
26
105
67
153
5
25
22
51
8
42
21
5
1
8
7
372

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Investigador en formació
Finançament propi
Ajudant
Becari/ària predoc.URV amb S.Social
Personal investigador en formació URV
Finançament extern
Becari/ària predoc. Gene. Catalunya
Becari/ària predoc. MEC
Becari/ària predoc. URV amb S.Social
Personal investigador novell
Personal investigador en formació URV
Personal investigador en formació MEC.contracte
Finançament cofinançat
Becari/ària conveni URV-HPUIP Mata
Becari/ària conveni univ.Michoacana Mèxic
Becari/ària predoc.URV amb S.Social
Personal investigador en formació URV
Total

UNIVERSITAT I
SOCIETAT

Figura 9.3 Evolució del personal investigador en formació
450

372

400

334
277

285

309
19

300
23

20

153

250
200

21

21

115

116

140

147

150
100
139

149

2005

2006

150

166

2007

2008

198
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Investigadors en formació

350

50
0
2009

Any
Finançament propi

Finançament extern
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Taula 9.4 Personal investigador per gènere, 2009

Personal investigador
Finançament propi
Personal investigador
Finançament extern
Personal investigador Juan de la Cierva
Investigador/a ordinari/ària
Investigador/a postdoctoral
Investigador/a vinculant ICREA
Finançament cofinançat
Personal investigador Ramón y Cajal
Total

Dona
5
5
18
3
5
9
1
2
2
25

Home
8
8
29
2
13
6
8
7
7
44

Total
13
13
47
5
18
15
9
9
9
69

Figura 9.4 Evolució del personal investigador
90
80

65

Personal Investigador

70
60

57
46

50
40

69

15

9

19
21

17

47
49

30
26
20

72

39

22

10
10

7

7

8

13

0
2005

2006

Finançament propi

2007
Any

2008

Finançament extern

2009

C ofinançament

. que:
Les dades a 31 de desembre de 2009 mostren


El personal investigador en formació suma en total 372 persones, un 11,3% més que el
2008, de les quals 198 estan finançades per la URV, 153 són finançades externament i 21
estan cofinançades. D’aquestes 372 persones, un 54,3% són dones i un 45,7%, homes
(vegeu la taula 9.3 i la figura 9.3).



El total de personal investigador el 2009 és de 69, un 4% menys que l’any 2008.
D’aquests, 13 investigadors estan finançats per la URV, 47 són finançats externament i 9
estan cofinançats. D’aquestes 69 persones, un 63,8% són homes i un 36,2%, dones
(vegeu la taula 9.4 i la figura 9.4).



L’evolució del personal investigador del període 2005-09 mostra l’estabilització dels
investigadors finançats externament i per la URV. Pel que fa als investigadors Ramón y
Cajal cofinançats a l’any 2009 s’observa una disminució degut a canvis de categoria i a
baixes.
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Abast

Recursos humans -PAS

Data de referència

Desembre 2009

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Pressupost URV i RLT

Eventual
PAS funcionari
PAS laboral
Ubicació
Ev Total A1
A2
C1
C2
AP
Total Ev
I
II
III
IV
Departament
55,5
55,5
24,0 24,0 31,0 2,0
Centre
34,0 48,0 8,0
15,5 105,5
2,0
1,0 27,0 3,0
Campus
12,0 8,0
2,0
5,0
27,0
1,0
3,0 13,0 2,0
Unitats
Òrgans de govern
12,0 12,0 1,0 4,0 18,0
1,0
24,0 1,0
20,0 4,0 2,0 2,0
Serveis centrals
1,0
1,0
6,0 14,0 43,0
63,0
24,0 21,5 1,0
Serveis de suport a l'activitat universitària
1,0 9,0
6,0
16,0
27,0 6,0 4,0
Altres estructures
3,0
3,0
6,0 15,0
21,0
12,0 3,0
2,0
Total general
16,0 16,0 8,0 79,0 193,5 10,0 21,5 312,0 1,0 110,0 62,5 78,0 11,0
Nota: Relació de llocs de treball consolidat de cada any tal com recull el pressupost 2010 de la URV.
La data de referència és a 31 de desembre de 2009 i, per tant, no té en compte les places creades durant l'any 2010.

Total
81,0
33,0
19,0

PAS TOTAL
Nombre
136,5
138,5
46,0

29,0
46,5
37,0
17,0
262,5

65,0
110,5
53,0
41,0
590,5

Figura 9.5 Evolució de la relació de llocs de treball de PAS segons categoria

573,5
544

600

Llocs de treball
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194
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C1

164

300

200

8

74
56

10

9

180
157

145

23

22

8
11

56

66
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71

55

54

53
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83

86

8
12

80
8
11
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78
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101

110
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8
10
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IV
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452

22

479

469

III
II
I

0
2005

2006

2007
Any

2008

2009

Nota: No inclou el PAS eventual.
L’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril, estableix una nova classificació dels
llocs de treball. La correspondència amb la nova classificació és la següent:
A1
A
A2
B
C1
C
C2
D
AP
agrupacions professionals E
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500

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Taula 9.5 Relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis. Any 2009

Figura 9.6 Evolució de la plantilla pressupostada de PAS
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Nota: L’any 2010 es reflecteixen les noves places de PAS que s’activaran a càrrec del pressupost 2010.



La relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis (PAS) a 31 de desembre
de 2009 és de 590,5 places. Segons la tipologia, la plantilla de PAS està ocupada en un
52,8% per personal funcionari, un 44,5% correspon a laboral mentre que l’altre 2,7%
correspon a personal eventual. Segons la ubicació, cal destacar la consolidació de la dotació
d’estructures relacionades amb la gestió dels campus en 46 places i l’increment de l’11%
en els serveis de suport a l’activitat universitària, que passen de 47 (2009) a 53 (2010).



L’evolució de l’estructura de llocs de treball del personal d’administració i serveis mostra un
creixement del 5,4% respecte al 2009. Segons la tipologia, s’evidencia un creixement de
les places de funcionariat C2 (11%), A2 (8,1%), C1 (7,7%) i dels laborals grup I (8,9%)
(vegeu la figura 9.5).



La plantilla de PAS va creixent progressivament i respecte a l’any 2009 augmentarà un
1,6%, de manera que se situa en 591,5 places pressupostades (vegeu la figura 9.6).

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Abril 2010

228

9. Recursos i organització

Abast

Recursos bibliotecaris i tecnològics

Febrer- març de
2010

Data de referència

Servei de Biblioteca i
Documentació, Servei de
Recursos Educatius i SRiTIC

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Taula 9.6 Relació dels recursos bibliotecaris i materials del Servei de Biblioteca i
Documentació
Campus
Sescelades

Campus
Bellissens (1)

Campus Terres
de l'Ebre

Campus
Baix
Penedès

Total
Altres (2)
Recursos bibliotecaris (3)
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2010
2010
2009
2010
Préstecs domiciliaris
57.112 60.061 55.239 56.424 31.670 37.793
4.933 6.994
133
2.163 148.954 163.568
Prestecs a través de l'opac
----------nd 114.619
Monografies en paper
180.966 177.732 103.212 102.504 71.874 64.678
9.054 9.984
318
105.193 365.106 460.409
Revistes disponibles
3.597
3.610
1.553
1.572
2.393
2.474
132
146
1
932
7.675
8.735
Revistes electròniques
----------19.091
11.134
Monografies electròniques
----------14.047
5.735
Base de dades
----------46
166
Altre tipus de material (4)
nd
7.197
nd
7.145
nd
2.085
nd
479
37
-nd
16.943
Recursos materials (3)
Punts de lectura
496
587
678
678
581
501
60
60
52
-1.815
1.878
Sales de treball
4
12
8
6
1
1
----13
19
Ordinadors portàtils
22
38
40
38
31
31
2
2
--95
109
2
Superfície (m )
2.279
3.574
3.736
3.736
1.947
1.785
187
187
129
-8.149
9.282
(1) Inclou el Centre de Documentació Europea.
(2) Altres inclou: Serveis Tècnics, Rectorat, F.A.Garriga de Mata, Vinseum, ICAC, Hemeroteca Caixa Tarragona, Fundació Quer Alt, Hospital Joan XXIII
i Monestir de Poblet.
(3) Dades a 31/12/09.
(4) Altres tipus de material inclou: música impresa, mat.cartogràfic, mat.projectable, microforma, registre sonor no musical i musical, document
gràfic, diapositiva, material multimèdia, material tridimensional, manuscrit,etc.

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Campus
Catalunya

Recursos informàtics
Destinats a la docència
Ordinadors de lliure accés
Ordinadors en aules de docència reglada
Aules disponibles
Aules amb cobertura wi-fi
Serveis web personalitzats automatitzats
Visites de la web institucional URV (durant un any)
Destinats a serveis centrals
Processos de gestió automatitzats
Tecnologies pròpies de l'administració electrònica en explotació
Programari en explotació
Programari lliure en explotació

2008

2009

710
1.126
287
190
18
28.967.532

710
1.126
287
190
18
26.843.829

26
4
152
53

28
4
153
53

UNIVERSITAT I
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Taula 9.7 Recursos informàtics destinats a les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC)

Espais de formació oberts als estudiants
URV (assignatures d'ensenyaments de pregrau i postgrau)
FURV (assignatures de màsters i cursos de formació continuada)
TOTAL

2004-05
327
26
353

2005-06
687
56
743

2006-07
1.356
63
1.419

2007-08
1.823
67
1.890

2008-09
2.054
41
2.095

Usuaris
Professorat actiu (com a mínim fan 1 accés/setmana)
Alumnat actiu (com a mínim fan 1 accés/setmana)
nd: no disponible

2004-05
nd
nd

2005-06
250
4.500

2006-07
400
6.000

2007-08
557
7.964

2008-09
854
8.943



Amb relació a la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació al procés
d’aprenentatge de l’estudiant, l’alumnat disposa de 1.836 ordinadors i 287 aules, de les
quals 190 tenen connexió wi-fi (vegeu la taula 9.7).



La URV ha fet un esforç considerable per fomentar la utilització del Campus Virtual, de tal
manera que el nombre d’assignatures d’estudis de pregrau i postgrau que en fan ús el curs
2008-09 ha arribat a 2.054, amb un total d’usuaris actius de 8.943 entre professorat i
alumnat (vegeu la taula 9.8).
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Taula 9.8 Incorporació de les TIC a la docència: ús de l’eina Campus Virtual
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9. Recursos i organització

Abast

Pressupost

Data de referència

Desembre 2009

Font

FORMACIÓ

Àmbit

Gerència

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

III
IV
V
VII
VIII
IX

INGRESSOS
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

DESPESES
DESPESES DE PERSONAL
COMPRA DE BÉNS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

2009
122.879.377
13.667.445
81.278.920
613.955
14.468.247
280.000
12.570.810

2010
116.540.093
14.345.766
88.376.977
519.258
12.299.352
998.740
0

Variació (%)
-5,2%
5,0%
8,7%
-15,4%
-15,0%
256,7%
-100,0%

122.879.377
71.503.446
19.134.125
22.001
3.504.563
28.436.276
10.800
200.001
68.165

116.540.093
76.265.091
20.873.580
22.001
3.824.800
14.982.566
11.000
200.001
361.055

-5,2%
6,7%
9,1%
0,0%
9,1%
-47,3%
1,9%
0,0%
429,7%

RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

Taula 9.9 Distribució del pressupost per capítols. Any 2010

Figura 9.7 Distribució del pressupost d’ingressos i despeses per programes. Any 2010
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0,2%
68,3%
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58,0%

9,4%
15,3%

16,1%

Personal. Formació i avaluació
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Docència
Universitat i societat

Recerca i transferència
Infraestructura i biblioteca
Estudiants i comunitat universitària
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Subvenció DIUE
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Matrícules i taxes
Pla d'inversions GEN i parcs científics
Actius financers
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Ingressos
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Figura 9.8 Distribució del pressupost de despeses de personal (Capítol I). Any 2010

3,6%

3,1% 1,6%

1,6% 1,2%
38,6%

15,6%

15,6%
19,1%
Total despeses de personal (Cap I): 76.265.091
PDI funcionari
PAS funcionari
Investigadors
Programa forment a la recerca
Noves places

PDI contractat laboral
PAS laboral
Becaris
PAS eventual



El pressupost 2010 de la URV continua en la mateixa línia que l’any passat, és a dir, ha
mantingut una contenció de la despesa. En un context de crisi econòmica, la Generalitat no
pot fer front al compromís del Pla de finançament per a la millora de les universitats que
per al 2010 l’escenari de finançament preveia 136,2 milions d’euros pel conjunt
d’universitats públiques catalanes. Malgrat tot, s’ha treballat amb la voluntat d’impulsar
determinades actuacions com són el programa de foment a la recerca i l’augment de
recursos humans que experimenta un increment del 6,7%.



El pressupost 2010 de la URV (116.540.093 euros) es redueix globalment un 5,2%
respecte al 2009 (122.879.377 euros) principalment a causa de la disminució d’ingressos
per préstecs en les convocatòries de parcs científics (capítol IX-Passius financers) (vegeu la
taula 9.9).



En l’apartat de despeses, el capítol VI d’inversions disminueix un 47,31% pels menors
ingressos de les convocatòries de parcs científics i tecnològics. D’altra banda, no s’ha
aplicat cap increment de preus; només s’ha considerat un augment del 0,3% a les
retribucions del personal, segons el que estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2010.

Universitat Rovira i Virgili. Informe Anual del Rector al Claustre. Abril 2010

232

Acompliment d’objectius
del programa de govern
2006-10

URV EN XIFRES
Formació
Estudiants de postgrau

Estudiants

1.600

1.503
50,4%

1.400

12.786

12.702

556

641

12.000

464

706

592

288

611
683

510

284

491
287

Nombre

3.824

4.838

8.000

4.765

4.802

4.737

1.000

18,4%

287

284

24,0%

800

401
38,7%

26,1%

899

497

10.000

1.123

1.091

401

1.102

836
532

807
596

1.200

13.338

12.773

12.649

Nombre

14.000

21,3%

18,3%

288
600

6.000

400

4.587

464

22,3%

32,8%

4.000
6.053

5.883

5.734

5.633

200

2.000

464
72

0
2005-06

2006-07

2007-08

2.436

2008-09

611

807

836

1102

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

0
2005-06

2009-10

Curs
Grau

1r cicle

1r i 2n cicles

2n cicle

Curs

Màster universitari

Doctorat

Màster propi

Estudiants de doctorat
Estudiants de màster universitari

Font: Gabinet Tècnic del Rectorat

1.999

2.004

177

206

Tesis Doctorals

2.014
155

1.790

90

1.800
179

70

5
17

60

546
Nombre

Nombre

1.200

68

70

639

595

900

82

79

80

1.500
636

% Estudiants estrangers

Font: Gabinet Tècnic del Rectorat

Titulats

2.100

--,-

7

11

16

15

19

16

15

20

22

20

2007-08

2008-09

12

50

11
20

40
14

600

1.203

1.186

30

1.220

1.065

10

9
20

300
10

19

21

2005-06

2006-07

0

0
2005-06

2006-07

2007-08

Curs

Titulacions de cicle curt
Titulacions de segon cicle

2008-09

Curs

Titulacions de cicle llarg
Ciències

Font: Gabinet Tècnic del Rectorat

Arts i humanitats

Enginyeria i arquitectura

Ciències socials i jurídiques

Ciències de la salut

Font: Gabinet Tècnic del Rectorat

Recerca, desenvolupament i innovació
Recursos destinats a R+D+I

Publicacions

30.000

1.600
25.139

25.875

8.074

18.803

1.200

9.566

6.921

7.391

1.461

508

491

431

418

1.389

4.173
15.000

15.214

14.346

17.065

16.309

463

200
0
2006

2007

2008

2009

Any
Recerca

Transferència

1.037

274

200

552

587

598

2007

2008

2009

400

5.000

2005

528

239

800
600

10.000
14.630

553

1.000
Nombre

Milers €

1.452

22.135

21.737
20.000

1.433

1.400

25.000

417

513

2005

2006

0
Any
Articles ISI

Articles no indexats

Llibres

Inclou ens vinculats: ICIQ, IPHES, IISPV, CTNS, CTQC, VITEC, FETCD, PCTTO

Font: Servei de Gestió a la Recerca i Fundació URV

Font: ISI web of knowledge i grec
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URV EN XIFRES
Dimensió Regional i Internacional
Activitats culturals i d'extensió universitària

Estudiants de postgrau estrangers matriculats segons
nacionalitat
450
405

319

350
300

400

256

350
289

300

200
150

150

Nombre

Nombre

250

104

102

100

59

50

30

25

12

250

222

205
200
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150

0

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

Internacionals

Estatals

Internacionals

Estatals

Internacionals

Estatals

Internacionals

Estatals

Internacionals

Estatals

100
50
0
2006-07

2007-08

2009-10

Jornades, seminaris i congresos

2008-09

2009-10

Curs

Curs
Àsia

Altres

Font: Gabinet de Relacions Institucionals i Protocol

Unión Europea

Resta d'europa

Àfric a

Amèric a

Font: Gabinet Tècnic del Rectorat

Organització i Recursos
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3,5%

16,8%
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Font: Servei de Recursos Humans
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La URV a l’Estat i al món
Dimensió
Professorat a temps complet

Personal d’administració i serveis

Alumnat de 1r i 2n cicle

Font: La universidad española en cifras 2008 (CRUE). Les dades de professorat i PAS (funcionari + laboral) es refereixen a 31 de juliol
de 2006. Les dades d’alumnat es refereixen al curs acadèmic 2006-07.

La URV a l’Estat
Eix 1. Producció en recerca

Font: Current Contents Connect. Publicacions en totes les edicions. Any 2009

Eix 2. Qualitat en docència/recerca

Font: La qualitat de les universitats a Espanya. Elaboració d’un
índex multidimensional (Universidad Complutense de Madrid)
Dades de qualitat universitària sobre la base de formació,
professorat, recerca, infraestructures i recursos econòmics.

Font: Rànquing 2008 en productivitat en recerca de les
universitats públiques espanyoles (Universitat de Granada).
Dades sobre articles ISI, trams d’investigació, projectes d’I+D,
tesis doctorals, beques FPU i doctorats menció qualitat.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Scimago/Scopus
(2002–2009) i de les dades del Consejo de Universidades.

Font: Rànquing estatal Scimago/Scopus per qualitat en recerca
(2002–2009).
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La URV al món
Eix 1. Posició en producció
de recerca
Centres
mundials visibles
941
1.084
3.047
438
681

Àrees
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Enginyeria
Medicina clínica
Ciències agrícoles
Ciències socials

Eix 2. Qualitat en recerca
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Rovira i Virgili
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33994
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United States
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32359
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30372

Japan

29925

United States

29672

Spain

2584

Total universitats = 1.513
Total publicacions = 6.090.332
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6

3
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School at Worcester

2

Química

Universitat
United States

1

Citacions

Ciències
Socials

Nre. Publicacions

4

10

39

Universitat

1

Medical

Rovira i Virgili

Total universitats = 1.513

Ciències
Agrícoles

Medicina
Clínica

Índex d’impacte
Citacions/Article
Psc.

Química

Ciències
Socials

39
Enginyeria

44
38

Ciències
Agrícoles

60

3

The Rockefeller University

United States

3

3

Massachusetts Institute of Technology

United States

3

4

Harvard University

United States

2

5

Stanford University

United States

2

6

Princeton University

United States

2

7

Institute for Advanced Study

United States

2

8

Rice University

United States

2

California Institute of Technology

United States

2

Carnegie Mellon University

United States

2

Spain

1

2

10

Medicina
Clínica

Índex d'impacte
United Kingdom

London Business School

9

56

Universitat

1

400

Rovira i Virgili

Total universitats = 1.513

Font: Informe sobre visibilitat de la producció científica
de la URV 2009 segons dades d’Essential Science
Indicators.

Font: Rànquing mundial Scimago/Scopus (2002–2009).

Estandarditzat sobre 100 el nombre de centres visibles
de cada àrea, s’hi indica la posició que ocupa la URV
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Eix d’actuació: I. Docència

1. Definir una oferta acadèmica de grau adaptada a l’espai europeu d’educació
superior
En l’àmbit de la primera missió de la Universitat, i en compliment del calendari previst
per l’Estat espanyol per adequar les titulacions universitàries a l’espai superior
d’educació superior (EEES), el principal repte que s’ha afrontat durant els darrers
quatre anys ha estat la renovació de tota l’oferta acadèmica homologada per tal
d’adaptar-la als requeriments de l’EEES. Es tracta d’un procés complex, no exempt
d’incerteses i dificultats, que, determinat pel marc normatiu i procedimental, abasta
tant la planificació i el desplegament dels projectes formatius com l’entorn de recursos
necessaris per a l’aprenentatge. Aquest fet requereix la implicació de la totalitat de
col·lectius de la comunitat universitària i dels òrgans de govern des de la mateixa fase
inicial. Prova d’això és el conjunt d’eines de què la Universitat es dota a l’hora de
configurar el marc de referència —normatiu i organitzatiu— que orienta la
programació acadèmica de títols oficials i de la qual resulta la seva estratègia i el
Mapa de grau.
A través de l’estratègia, la concreció de l’oferta acadèmica de grau es planteja com un
procés dual, de definició i implantació de titulacions continuat en el temps, i dinàmic,
que serveix per estructurar el desplegament del Mapa. Pel període 2008-10 ha
prioritzat els nous estudis de grau derivats de l’adaptació de l’oferta de títols prèvia a
l’EEES. Del Mapa de grau, que identifica el catàleg de nous estudis de grau de les
diferents branques de coneixement, se’n deriva el procés de definició de títols que han
portat a terme els centres i departaments de la Universitat.

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern

Claustre

Criteris de
(Pr) de grau
(2007)

Consell de
Govern

(D) Definició
de títols
(2007)
(D) Directrius

Adaptació (N)
docència
(2009)

(N) Normatives

2006-2010

(Pr) Programació

Mapa de grau
(2008)
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En el període 2006-10 la Universitat Rovira i Virgili ha definit la nova oferta de títols
de grau, integrada per 39 estudis de tots els àmbits del coneixement, que el curs
2011-12 es preveu que estigui implantada íntegrament. Es tracta de projectes
formatius que, mitjançant el procés establert per a la verificació de títols, garanteixen
la qualitat de l’oferta acadèmica que la Universitat proposa per respondre a les
necessitats formatives dels estudiants de les comarques meridionals de Catalunya.
Paral·lelament, per consolidar l’adequació de l’oferta d’estudis a la demanda, s’han
implantat estudis universitaris de grau al Baix Penedès (graus d’Infermeria i Educació
Infantil) i s’ha diversificat la del Campus de les Terres de l’Ebre (grau d’Educació
Infantil).
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Desplegament del mapa de grau. Període 2008-11
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Eix d’actuació: I. Docència

2. Implantar un model docent orientat a l’aprenentatge i centrat en l’estudiant que
permeti l’acompliment dels objectius formatius
El compromís amb la garantia de la qualitat de la docència i el seu reconeixement
és una fita significativa sempre present en l’acció de govern a la URV que, en el
marc del procés d’incorporació a l’EEES, ha esdevingut encara més rellevant. Prova
d’això és el Pla Estratègic de Docència (Claustre 2003), que constitueix el punt de
partida de la transformació del sistema pedagògic de la Universitat i fixa el model
docent orientat a l’aprenentatge de l’estudiant, on els objectius formatius es
defineixen en clau de competències (específiques, transversals i nuclears) que ha
d’adquirir en el marc d’un projecte formatiu de titulació (PFT).
Per tant, durant aquest període s’han continuat desplegant les línies d’actuació
previstes pel Pla amb l’objectiu de definir i implantar el currículum nuclear de URV.
Amb aquest instrument es garanteixen un conjunt de coneixements generals,
competències i habilitats comunes a tots els titulats de la Universitat, i,
especialment, s’estableixen els mecanismes d’avaluació compatibles amb el nou
enfocament de les titulacions que permetin acreditar a l’alumnat el nivell
d’assoliment dels diferents objectius formatius dels estudis. Així mateix la
implantació dels esmentats mecanismes d’assegurament de la qualitat dels
ensenyaments i els elements que els possibiliten necessàriament s’ha d’integrar en
l’estructura i l’organització de la institució, de manera que se’n garanteixi l’aplicació
efectiva en la fase de planificació, implantació i seguiment.
Instruments i eines per implantar el model docent

(D) dels plans
d'acció tutorial
(2007)

Consell de
Govern

Adaptació (N) de
docència a
requeriments
de graus (2009)

(D) Directrius

Doc.marc i les (D)
per l'assegurament
de la qualitat
docent (2007)

(N) de
pràctiques
externes
(2008)

Criteris especifics
Currículum
Nuclear (2007)

2006-2010

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern
Adopció de Docnet
com a enina de
planificació docent
(2008)

(N) d'estudiants a
temps parcial
(2008)

(N) Normativa
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Guies docents adaptades a l’EEES

Usuaris i espais de formació de l’entorn virtual
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557

8.000

2.681

2.000

1.890
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1.419

250
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2.000

1.000
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6.000
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1.500

0

2006-07
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0
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Curs

Curs
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Professorat
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Espais de tutoria virtual

600
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400

300
224

200

123

100
99

0
2006-07
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Curs

En el període 2006-10 la implantació del model docent de la URV, alineat amb els
processos d’assegurament de la qualitat i harmonització docent en el marc
europeu, s’inscriu en la planificació, implantació i seguiment dels objectius
formatius i competències de les noves titulacions (PFT i PAT). També formen part
d’aquest procés la implantació dels recursos tècnics humans (tècnics de suport a la
qualitat de la docència del centre) i la incorporació d’eines tecnològiques de la
informació i la comunicació de suport al seguiment que han fet responsables
acadèmics dels centres (Docnet), així com el procés d’ensenyament del professorat
i d’aprenentatge de l’alumnat (EVF).
Tot plegat evidencia que la URV ha afrontat els reptes de la integració a l’EEES amb
solvència. Tanmateix, encara cal fer una important tasca de consolidació de les
actuacions realitzades i encarar-ne d’altres de pendents com l’avaluació de
l’assoliment dels objectius formatius.
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L’adaptació a l’EEES comporta canvis profunds en la docència, amb un elevat
impacte visible en l’acció docent i discent. Per això la Universitat Rovira i Virgili
elabora el Pla Estratègic de Docència, per adaptar-se anticipadament a aquest
canvi. El desplegament del document esmentat, realitzat des del primer moment i
fins a l’actualitat, ha permès configurar la base (marc normatiu intern, eines i
estructures) per donar una resposta efectiva als nous reptes derivats de l’EEES.
Prova d’això és que l’experiència de la URV en el disseny i la implantació dels nous
títols ha esdevingut un referent per a altres universitats.
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Eix d’actuació: I. Docència

3. Consolidar un mapa d’estudis de postgrau atractiu i de qualitat alineat amb
l’activitat acreditada de recerca
En el període 2006-10 l’acció de govern en matèria de postgrau s’ha focalitzat a
desplegar l’oferta d’estudis de màster universitari definida en el Mapa de postgrau
(2005) i els doctorats integrats en els programes oficials de postgrau, que,
semblantment als estudis de grau, també s’han d’adaptar als requeriments del procés
d’harmonització europea dels estudis de postgrau que inspira l’EEES i garantir-ne el
funcionament a través del sistema intern de qualitat.
Per altra banda, tenint en compte l’alt grau d’especialització de la formació i el
caràcter d’iniciació a la recerca així com l’orientació de la demanda dels estudis de
postgrau, s’han de dissenyar tenint en compte el potencial de recerca intern o conjunt
amb altres universitats i/o institucions d’R+D+I i l’estratègia d’internacionalització de
la Universitat, en la qual el postgrau esdevé un factor clau. En definitiva, a l’hora de
donar una resposta efectiva als reptes que plantegen els nous estudis de postgrau, la
URV, a través dels òrgans de govern i les estructures de gestió, ha orientat l’actuació
al voltant dels eixos i objectius que mostra la figura següent.
Eixos i objectius d’actuació en els estudis de postgrau

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern
(Pr) Beques URV
màsters oficials
(2007)

Currículum
Nuclear
Postgrau
(2008)

Creació i
modificació
d'estructures
(2009)

(Pr) de captació
internacional
(2007)

2006-2010

Consell de
Govern

(Pr) d'ajuts per
cursar màsters
oficials (2007)

(Pr) Programació
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Indicadors d’oferta de postgrau. 2010
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Curs
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En el marc de la programació universitària d’estudis oficials de postgrau i l’estratègia
d’alineament del mapa de postgrau i el desplegament del Pla Estratègic de Recerca, la URV
ha implantat 45 màsters i 29 doctorats que, organitzats en 22 programes oficials de
postgrau, es projecta en totes les branques del coneixement i campus així com en els
àmbits prioritaris de la recerca.
Es tracta d’una oferta avaluada externament de manera favorable pels ens competents i
que, a més, per al doctorat s’ha concretat també en el reconeixement del Ministeri
d’Educació a través de la menció de qualitat obtinguda per la meitat dels doctorats.
Paral·lelament, la Universitat ha revisat els seus processos interns per tal d’orientar-los a
les noves necessitats organitzatives i de recursos vinculats a la diferent tipologia de
l’alumnat i al caràcter eminentment internacional de l’oferta de postgrau. D’aquests nous
requeriments es deriva la implantació efectiva d’un conjunt d’accions de millora de l’entorn
organitzatiu i la gestió, que contribueixen a consolidar l’oferta de postgrau com a element
basal de la generació de coneixement i increment del nivell de consolidació de la URV com a
universitat investigadora.
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Eix d’actuació: I. Docència

4. Garantir el rigor i la qualitat acadèmica de la formació permanent
És missió de la Universitat, com a entitat aglutinadora de coneixement, proporcionar a
les persones el màxim grau de capacitació al llarg de la vida per contribuir al seu
desenvolupament personal i professional. En aquest sentit, la URV projecta aquesta
fita en l’oferta de títols no oficials de postgrau integrada en la proposta de formació
permanent, que contribueix a materialitzar el compromís de les institucions d’educació
superior amb el seu entorn social i econòmic.

Per donar una resposta efectiva que garanteixi l’assoliment de l’objectiu plantejat,
durant el període avaluat, i en paral·lel al procés d’adaptació de tota l’oferta d’estudis
a les directrius de l’EEES, s’ha plantejat l’adequació progressiva dels estudis propis al
nou marc normatiu acadèmic i de garantia de la qualitat dels programes formatius que
comporta el procés de convergència europea de títols.
Objectius d’actuació en el disseny de la formació permanent

(A)
Ordenació
de l'oferta

(F)

(B)

Mecanism e
assegurament
qualitat

Adaptació
criteris de
programació

Adaptació
de la
formació
permanent
a EEES
(E)

(C)

Abast
origen de
les
propostes

Mecanismes
accés

(D)
Procediment
aprovació
propostes

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern
(N) Estudis propis
de formació de
postgrau cursos
d'extensió universitària
(2007)

2006-2010

Consell de
Govern

(N) Normativa
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Criteris per a la programació d’estudis no oficials de postgrau

Estudiants de formació permanent
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0
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Extensió universitària

L’àmbit de l’ensenyament no reglat s’ha adaptat al nou panorama sorgit de la implantació
dels nous estudis oficials de màster. Aquest context de canvi s’ha aprofitat per reordenar
l’oferta, revisar els criteris que en regeixen la programació acadèmica i implantar un
sistema de gestió de la qualitat.
Consegüentment, s’ha transvasat part de l’oferta de màsters propis a la d’universitaris, el
procés de programació s’assimila al del postgrau oficial de la URV i, a més, en els cursos
d’extensió universitària s’apliquen criteris de eficiència i viabilitat així com d’orientació a
l’àmbit professional. A l’últim, el Centre de Formació Permanent ha obtingut la certificació
del sistema de gestió de la qualitat (ISO 9001) implantat.
En definitiva, l’activitat política de la institució quant a formació permanent al llarg de la
vida en el període 2006-10 fixa les bases que permeten l’alineament progressiu amb
l’oferta de màsters universitaris i configurar una visió integral i homogènia de l’oferta de
postgrau de la Universitat.
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Eix d’actuació: I. Docència

5. Contribuir a la formació integral dels estudiants de la Universitat com a ciutadans
membres de la societat
Els estudiants se situen en el centre del procés d’ensenyament aprenentatge i al seu
voltant la Universitat ha de dissenyar un seguit de processos acadèmics i
administratius per desenvolupar l’encàrrec de formació superior rebut des de la
societat que, a més de l’adequació de l’oferta de titulacions a la demanda, també
inclou la seva formació integral com a ciutadans que pertanyen a una comunitat que
transcendeix l’entorn estrictament universitari. En aquest sentit, la Universitat ha de
ser capaç de fornir els elements necessaris (coneixements, habilitats i esperit crític)
per esdevenir en el futur la base d’una societat més justa i solidària. Per assolir
aquests objectius l’acció de govern quant a comunitat universitària s’orienta a la
formació integral dels estudiants, de manera que contribueix a assolir els seus
objectius acadèmics establint les bases que han de permetre desenvolupar el
sentiment de pertinença a la URV. Un primer pas en aquesta direcció, que està inclòs
en el procés de renovació del Mapa d’ensenyaments de la Universitat en el marc de
l’EEES, és la participació de l’estudiantat en la gestió universitària a l’hora d’establir
els objectius formatius dels estudis de grau en l’àmbit dels centres.

Creació CAE
(2007)

Consell de
Govern

(Pr) Programació

(Ap) Pla d'atenció a
la discapacitat
(2008)
(Ap) Aprovació

Aprovació Pla de
captació (2007)

(Ap) "Llibre blanc
d'esports" (2009)

Mecanisme de
participació
estudiants procés
EEES (2007)
Creació
Observatori de
l'ocupació (2010)

(Pr) Foment i suport
associacions
d'estudiants (2007)

(Ap) Activitats
de senderisme
(2007)

(Ap) Pla
d'acollida
integral (2008)

(N) Reconeixement
d'activitats
universitàries (2010)

(N) Accés >45 i
>40 anys
(2010)

(Pr) Beques
suport a la
docència (2010)

2006-2010

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern

(N) Normativa
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Participants en activitats generals adreçades a la
comunitat universitària

Socis del Servei d’Esports

1.000

1.000

835

800

74

180

600

174
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400

400

173
400
200

0
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220

2007-08

200

2008-09
Curs

2009-10 (*)
0
2006-07

2007-08

Programa de senderisme

2008-09

2009-10

Curs

(*) Dada provisional
Campus estiu

Aula Música

Aula Debat

Resultats de l’activitat en l’àmbit de comunitat universitària

Les actuacions previstes pels òrgans de govern per assolir els objectius en aquest
àmbit han estat nombroses i s’han centrat a afavorir la incorporació, adaptació i
identificació amb la vida universitària a través de la simplificació de processos —
formatius i informatius— en el moment de l’acollida. Per fer-ho possible s’ha generat
mitjançant l’organització i els recursos de la mateixa institució —i amb aliances amb
altres d’externes— un entorn facilitador suportat per serveis orientats a l’estudiant i
processos transversals que requereixen de l’actuació coordinada de les estructures
implicades. Peces essencials d’aquest entorn són el Centre d’Atenció a l’Estudiant i,
més recentment, l’Observatori de l’Ocupació.
Tot plegat conforma les bases per consolidar l’escenari que ha de complementar el del
mapa de titulacions adaptat a l’EEES i el punt d’inci a partir del qual es podrà reforçar
el sentiment de pertinença a la URV entre les persones que formen la comunitat
universitària.
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573
600

106

Nombre

180

900

864

850

66
800

954

848
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6. Potenciar la intensificació de l’activitat i la qualitat de la recerca en tots els àmbits
del coneixement
En l’àmbit de la segona missió, el desplegament de la política de recerca de la
Universitat està definit pel procés de configuració de l’àrea europea de recerca (ERA),
com a marc de referència principal perquè Europa avanci cap a una societat i
economia basades en el coneixement. De tot això se’n deriva un seguit de polítiques
adoptades pels països i regions de la UE i, posteriorment, desenvolupades a través
d’instruments de suport (Consell Europeu de Recerca) i programes de finançament
(Programa marc i programa Idees de la UE; Euroingenio, el Pla estatal d’R+D+I i el
programa I3 de l’Estat o el programa ICREA Acadèmia i el Programa de suport a les
activitats dels grups de recerca de Catalunya) per a la millora de la competitivitat
científica.
Aquest context planteja uns reptes i alhora un ventall d’oportunitats de futur que
incideixen plenament en els objectius de la política científica (vegeu figura següent)
que ha de guiar l’acció de l’equip de govern de la Universitat durant el període 200610.
Línies prioritàries d’actuació en recerca

Així mateix, sobre la base que la funció docent de la universitat es fonamenta en la
capacitat del professorat per avançar en el coneixement, el desplegament d’aquestes
línies es vincula amb l’estragègia de programació acadèmica, la garantia dels
processos d’acreditació dels estudis, preferentment de màster i doctorat, i l’increment
de la internacionalització.
Actuacions més rellevants dels òrgans de govern

Consell de
Govern

Creació de CEDAT
(2008)

(N) Normatives

(D) Directrius

(Ap) Aprovació

Participació de la
URV a l' IISPV
(2006)
(N) dels centres
de recerca propis
(2008)

(D) de gestió 7è
Programa Marc
(2007)

Creació CRAMC
(2007)

(Ap) 1ª
convocatòria de
PGIR (2008)

(Pr) de foment
de la recerca
(2009)

Creació del C3
(2009)

Marc de relació
URV-Institucions
d'R+D+I (2009)

Creació EMaS
(2008)

2006-2010

Canvi (N) de pers.
inves. adcsrit a
projectes
de recerca (2006)

(Pr) Programació
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Personal investigador i investigador en formació
27,54
26,5
25,2
400

406

374

342

72

Recursos propis destinats a activitats de recerca

29,03

5.000

441
69

4.010

65

4.000

57

200
285

334

309

372

100

3.000

2006

2007

2008

18,4%

2.205
2.000

1.470

1.000
0

29,6%

3.136
Milers d'euros

Nombre

300

14,5%

10,2%

2009

Any
Investigador en formació
Investigador i Inv. en formació per 100 PDI

Investigador

0
2006

2007

2008

2009

% sobre total recursos destinats a activitats de recerca

Síntesi principals indicadors de recursos destinats a recerca

Estructures de recerca creades

Instituts de
recerca

Centres de
recerca propis

Les actuacions desplegades durant aquest període de govern en el marc dels objectius
plantejats sobre la base del context extern i l’estratègia interna de recerca permeten consolidar
el perfil investigador de la Universitat. La política de suport transversal a la recerca no orientada
facilita l’increment progressiu de recursos humans amb dedicació específica a la recerca,
finançats a través de programes propis i/o externs de suport a la incentivació i intensificació de
l’activitat de recerca, i l’impuls del seu reconeixement i acreditació externa. Semblantment, la
política de suport a la recerca orientada a objectius ha permès desenvolupar programes de
recerca cooperativa amb els instituts de recerca adscrits existents i crear noves estructures
externes en àmbits prioritaris de recerca (energia) i altres de pròpies de la URV en àrees on no
existien fins al moment.
Així, l’augment del nombre d’efectius dedicats a la recerca i la millora de la seva qualitat a
través d’eines de suport a la flexibilització de la dedicació (investigador actiu i pacte de
dedicació), organitzats a través d’estructures de recerca internes i externes, repercuteix en la
millora del potencial i qualitat de la investigació del qual, entre altres resultats, es deriva un
creixement del finançament competitiu i, en definitiva, de la visibilitat científica de la
Universitat.
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7. Millorar la visibilització i la projecció externa dels resultats de la recerca
La difusió de la recerca és també un mecanisme de rendició de comptes a la societat,
afavoreix la cultura científica i ajuda a la presa de decisions de la ciutadania. La
generalització i intensificació de l’activitat de recerca derivada de la millora de la
qualitat i capacitat del personal investigador s’ha de traduir en un increment dels
resultats d’aquesta activitat que es du a terme en el marc de les estructures existents
i les de nova creació.
Paral·lelament, cada cop més els indicadors de qualitat de les universitats es
relacionen amb resultats de la recerca, de manera que s’estableix un mecanisme clar
de visibilització de les universitats a partir de la valoració dels resultats de l’activitat
investigadora que repercuteix en els altres àmbits de l’activitat acadèmica (per
exemple, en la incorporació d’estudiants als estadis superiors de formació) així com en
la percepció global de la institució per part dels agents externs. Finalment, una altra
dinàmica vinculada a la rellevància creixent dels resultats de la recerca és relacionar
finançament específic d’unitats de recerca amb l’acreditació de la seva qualitat a partir
dels resultats. Tot plegat justifica que en el període de govern 2006-10 la Universitat
ha de seguir avançant en el camí de potenciar l’increment i la diversificació dels
resultats de la investigació.
Tenint en compte que els avenços científics són claus en el desenvolupament de la
societat, tant pel que suposa per a la millora del benestar i qualitat de vida dels
ciutadans com per l’impus del sector productiu, és important afavorir la comprensió de
la ciència entre la població. Entendre l’abast de l’avenç del coneixement és
imprescindible per augmentar la capacitat crítica dels ciutadans i fomentar el
reconeixement per part de la societat necessita l’esforç de la comunitat científica.
Sobre aquesta base, a través de la política de suport transversal i vertical l’acció de
govern pretén fomentar la publicació dels resultats de la recerca en mitjans
reconeguts per la comunitat científica internacional i intensificar la difusió i la
socialització de la recerca.
Participació en la Setmana de la Ciència

Publicacions científiques

1.600
1.433

1.000

2.000

800

1.600

1.200

943

1.000

400

762

734

800

Nombre

1.200

Assistents

1.389

553

508

491
528

1.037

239
800
431
600

418

274

463

200

400

200

400

390
300

200

0

0
2006

2007

2008

2009

417

513

2005

2006

587

598

2007

2008

2009

0

Any
Investigadors

552

2006-2010

Investigadors

1.337

1.461

1.000

1.384

600

1.452

1.400

Any

Assistents

Artic les ISI

Artic les no indexats

Llibres
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Posicionament de la URV a l’Estat i Catalunya. Any 2009

LLOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CURRENTS CONTENTS CONNECT (2009)
Pes de la producció indexada de la URV a l'Estat
1,60% Espanya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Pes de la producció indexada de la URV a Catalunya
7,30% Catalunya
1 2 3 4
Publicacions per PDI de la URV a l'Estat i Catalunya
Espanya
1 2 3 4
0,52
Catalunya
1 2 3
LLOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS (1999‐2009)
Highly Cited Papers
Espanya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
41
Catalunya
1 2 3 4
Citacions per article
Espanya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9,55
Catalunya
1 2 3 4
Highly Cited Papers per cada 100 PDI a ETC
Espanya
1 2 3 4 5
5,32
Catalunya
1 2 3 4
Indicadors de visibilitat científica a l’ESI (*)
5.000

45.000
9,6

40.000

7,9

30.000

4.500
4.000

8,8

35.000

3.500

7,7
7,0

3.000

25.000
2.500
20.000

Articles

2.000
15.000

1.500

10.000

1.000

5.000

500

0

0
2005

2006

2007
Any

Citacions

2008
Articles

7,0

2009
Cit./article

(*) Essential Science Indicators

En el període 2006-10, l’equip de govern ha impulsat diferents iniciatives per difondre
la recerca i la ciència a la societat. En són una mostra la consolidació de la Setmana
de la Ciència, una activitat que aglutina un gran nombre d’investigadors i té un
impacte significatiu en l’entorn, l’edició mensual de material divulgatiu científic
(Perspectives i Indicador Universitari) inserit en la premsa escrita de la demarcació o
documents en format electrònic (videocomunicats científics), que mostren el treball
dels grups de recerca en els àmbits estratègics. Darrerament, s’han acostat a la
societat els resultats de la recerca a la Universitat a través de l’edició d’una guia
d’experts.
Per altra banda, la visibilitat internacional dels resultats de la recerca evidencia una
dinàmica força positiva. Les publicacions i les citacions recollides a les bases de dades
de l’Institute for Scientific Information palesen una tendència de creixement tant del
volum com de la qualitat de les publicacions científiques, que situa la Universitat en
els llocs capdavanters del context estatal i català.
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8. Potenciar la configuració d’un entorn intern favorable a l’aplicació i l’aprofitament
de les capacitats del personal dedicat a l’R+D+I de generació i transmissió de
coneixement
Les actuacions principals afavoridores de la generació i transmissió de coneixement
s’han centrat en dues grans línies:
En primer lloc, mitjançant accions de finançament a través de programes propis de
suport a la transferència, s’ha impulsat la creació d’empreses i la innovació. D’una
banda, s’han dut a terme actuacions destinades a la creació d’empreses de base
tecnològica (programa SPIN-OFF) per contribuir al desenvolupament i validació del
primer producte, procés o servei susceptible de ser comercialitzat, i també de foment
d’empreses (programa FEM), amb l’objectiu d’estimular la creació d’empreses de base
tecnològica destinades a la comercialització d’idees, coneixement, processos, etc.
També s’han fet actuacions de promoció d’accions d’innovació (PAI) destinades a
promoure activitats d’innovació entre el col·lectiu docent i investigador, de gestió de
patents (PAT), per ajudar els investigadors a patentar els resultats de la recerca, i de
revaloració del coneixement (R2B), amb l’objectiu de possibilitar accions singulars.
Aquest global d’actuacions han tingut un finançament de 365.282,96 euros en els
darrers quatre anys.
En segon lloc, s’ha avançat en el foment de l’emprenedoria i la protecció de la
propietat industrial i intel·lectual. Un dels instruments principals d’aquesta política ha
estat el trampolí tecnològic de la URV, que és la Fundació URV (Xarxa TT-CIDEM), que
ha impulsat la creació de nou noves empreses des de 2006, en les quals set participa
la URV. Així, la cartera d’empreses que la URV ha creat des de l’inici del trampolí és la
següent:
Empresa
EDIS, SL
ARQUEOLINE, SL
VICIM
SIMPPLE, SL
APLICAT, SL
BEYOND FOOD, SL
EIDOLA, SL
M-BOT SOLUTIONS, SL
SHIROTA FUNCTIONAL FOODS, SL
STAITEC CONFIDENCE DATA, SL
NT SENSORS, SL
W3IS2, SL
SMARTOXIDE, SL
* Fins al 2009

Any de creació
1998
2002
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2008
2008
2009
2009

EBT URV

SI*
SI
SI
SI*
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consell de
Govern

(A p) Reglament de
creació d'empreses a
l'ento rn de la URV
(2008)

(A p) Co nvo catò ria
d'ajuts per a la
valo rització del
co neixement (R2B )
(2008)

2006-2010

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern
(Nr) P ro pietat
Intel.lectual i
Industrial
(2009)

(Nr) Normativa (Ap) Aprovació
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Finançament de programes propis 2006-09
2006

Actuació

Objectiu
Contribuir al desenvolupament i
validació del primer producte,
Creació d’empreses de
procés o servei susceptible de ser
base tecnològica (SPIN)
comercialitzat per una empresa de
base tecnològica
Estimular la creació d’empreses de
base tecnològica destinades a la
Foment d’empreses (FEM)
comercialització d’idees,
coneixement, processos, etc
Promoure activitats d’innovació
Promoció d’accions
entre el col·lectiu docent i
d’innovació (PAI)
investigador
Gestió de patents (PAT)

Ajudar els investigadors a patentar
els resultats de la recerca

Revaloració del
coneixement (R2B)

Possibilitar accions singulars,
específiques i concretes que
permetin afavorir la revaloració,
comercialització i transmissió de
coneixements i tecnologies URV

2007

Actuacions
finançades

Import

Actuacions
finançades

4

16.471,00

3

8

22.835,91

3

2

2008

2009

Actuacions
finançades

Import

Actuacions
finançades

Import

5.680,00

6

41.000,00

1

12.000,00

4

24.000,00

1

12.000,00

16.425,68

2

7.250,00

3

19.111,00

3

9.042,20

4.510,20

7

9.761,77

22

45.347,99

6

22.447,21

2

37.400,00

4

60.000,00

Import

Propietat industrial i intel·lectual. Resultats principals 2006-09

Indicador
Invencions detectades proactiva i/o reactiva
Invencions avaluades i valorades
Sol·licituds de patent estatal a nom de la URV
Sol·licituds de patent internacional a nom de la URV
Sol·licituds de patents derivades a EBT
Registres de la propietat intel·lectual
Cartera de la Propietat insdustrial i intel.lectual

2006
23
13
2
0
8
3
9

2007
18
14
1
1
3
8
18

2008
33
22
8
2
6
5
27

2009
17
12
1
15
3
2
30

2006
14
7
8
5
12

2007
18
4
11
6
8

2008
9
5
9
2
10

2009
11
11
18
10
10

Indicador
Emprenedors nous presentats al trampolí
Projectes avaluats pel trampolí
Projectes pels quals es busquen altres fonts de finançament
Projectes que han rebut altre finançament
Cartera de projectes vius

En aquest període de govern, l’actuació en aquest àmbit s’ha enfortit de manera notable a
partir de dues línies principals. D’una banda, i semblantment a l’actuació que la Universitat
duu a terme amb les polítiques de suport a la recerca, també s’han posat a l’abast dels
investigadors recursos econòmics per afavorir la transferència del coneixement generat i la
innovació. Entre totes aquestes actuacions cal destacar la convocatòria d’ajuts per a la
revaloració del coneixement finançada per la URV i el Consell Social, que ha afavorit
l’arribada al mercat de tecnologies i coneixements desenvolupats pels grups de recerca de
la URV i hi ha pogut accedir-hi tant les persones del PDI adscrites a un grup de recerca
intern com les empreses en què participa la URV. En aquesta línia també cal destacar el
foment de l’emprenedoria, la protecció de la propietat industrial i intel·lectual (PPI) i la
promoció d’empreses de base tecnològica, en què en els darrers quatre anys han vist la
llum nou noves empreses de base tecnològica. Un element clau definitori de la política de la
Universitat en aquest àmbit ha estat l’aprovació, per part del Consell de Govern, del
Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la URV i la Normativa sobre propietat
industrial, que evidencia l’objectiu de fomentar les activitats d’R+D+I i transferència dins la
comunitat universitària.
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9. Esdevenir un factor coadjuvant del desenvolupament econòmic del territori a partir
de la transmissió del coneixement i la innovació
En primer terme, a través de la implicació de la URV amb els agents del territori, s’han
desenvolupat els parcs científics i tecnològics, que a més de proporcionar serveis de
qualitat actuen com a clúster dels diversos agents que participen en el sistema
territorial de ciència-tecnologia-empresa. Els àmbits de focalització del parc científic i
tecnològic s’alineen amb els àmbits prioritaris de la seva activitat científica que,
alhora, aglutinen la participació dels sectors productius més rellevants de l’entorn i
estan distribuïts pel territori: Tarragona – PCT de Tarragona (Química), Reus –
Tecnoparc (Nutrició i Salut), Vila-seca – PCT del Turisme i Oci i Falset – PCT de la
Indústria Enològica. Complementàriament, els parcs s’han enfortit amb la creació de
centres tecnològics específics, en què ha participat el CIDEM, on els primers han estat
el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya, a Tarragona, i el Centre Tecnològic
en Nutrició i Salut a Reus, creats ambdós l’any 2008.
En segon terme, amb la voluntat de fomentar el desenvolupament econòmic i social
de l’entorn, s’han dut a terme un ampli conjunt d’actuacions entre les quals destaquen
l’elaboració
del Pla Estratègic del Camp de Tarragona, impulsat per la Mesa
Socioeconòmica. També mereix especial atenció la posada en funcionament, junt amb
la Diputació de Tarragona, de l’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement, que té per
objectiu donar suport a la captació de recursos per a recerca, desenvolupament i
innovació a empreses, institucions i parcs, i impulsar projectes estratègics territorials
empresarials i institucionals. D’altra banda, s’ha fomentat la participació de la URV en
un seguit d’organismes multilaterals del coneixement: Fundació Bioregió de
Catalunya, Fundació Quer Alt, Fundació CESICAT i Fòrum de la Sostenibilitat. També,
amb l’objectiu d’afavorir un marc de diàleg i cooperació amb les administracions locals
i afavorir el desenvolupament dels projectes, s’han creat tres comissions mixtes de
caràcter permanent, URV – Diputació de Tarragona, URV – Ajuntament de Tarragona i
URV – Ajuntament de Reus.

En tercer terme, i amb la intenció de crear un marc de relacions de benefici mutu amb
els agents socioeconòmics, s’han creat sis noves Càtedres, s’ha impulsat un programa
de relacions amb centres de secundària, s’ha elaborat una normativa de transferència
d’especial sensibilitat pública, s’han impulsat el Fòrum d’Ocupació Universitària,
Publicacions URV, URV Solidària, el Centre Documentació Batalla de l’Ebre i la
digitalització del fons culturals del Monestir de Poblet, i s’ha participat en iniciatives
com l’Any Jubilar Sant Fructuós, la Fundació Antoni Gimbernat i l’Institut Catalunya –
Àfrica.
Actuacions més rellevants dels òrgans de govern (Consell de Govern)
Inc o rpo ra c ió
de la UR V a

Fundació
Bioregió
de Cat alunya

Fundació Quer
Alt
(2007)

Centre Tecnològic
en Nutrició i Salut
(2008)

Centre Tecnològic
de la Quí mica de
Catalunya
(2008)

Fundació
CESICAT
(2010)

254

2006-2010

D’altra banda, cal destacar que la URV, durant el primer semestre de 2008, presidí la
Xarxa Vives d’Universitats durant el qual s’acordà la participació de la Xarxa en
l’Institut Ramon Llull, s’establiren relacions institucionals amb el Govern valencià i
amb el Govern d’Andorra, i s’impulsà el debat sobre el paper de les universitats en la
missió de transferència a la societat. Finalment, amb l’objectiu d’enfortir aquest ampli
paper territorial de la Universitat, l’any 2009 el Claustre va aprovar el Pla Estratègic
de la Tercera Missió.
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Ubicació dels parcs científics i tecnològics

Inversió en parcs científics i tecnològics

Parcs científics i tecnològics
PCT de Tarragona

18.846.459,39

Tecnoparc

13.735.861,60

PCT del Turisme i Oci

2.705.289,36

PCT de la Indústria Enològica

3.796.057,08

INVERSIÓ TOTAL URV

Càtedra

ORGANITZACIÓ
I RECURSOS

EIX 5

EIX 1

TRANSFER.
CONEIXEMENT I
TECNOLOGIA

EIX 2

EIX 4

SOCIAL
VOLUNTARIAT
COOPERACIÓ

Constitució

Càtedres universitat – empresa

UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI
EXTENSIÓ
CULTURAL

39.083.667,43

Relació de càtedres de la URV

Estratègia global de la tercera missió de la URV

EIX
TRANSVERSAL

Inversió (euros)

SOCIO –
ECONÒMIC I
GOVERNANÇA

DOW de Desenvolupament Sostenible

2005

Foment de l’Emprenedoria i la Creació
d’Empreses

2006

Internacional
URV/REPSOL
d’Excel·lència en Comunicació

2007

YPF

Càtedres universitat – institucions
Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics
Locals

2007

Ciència i Humanisme

2008

EIX 3
INTERNACIONALITZACIÓ
TERRITORIAL

SOCIETAT I TERRITORI

Foment de la Innovació Empresarial

2008

Economia Local i Regional

2010

Diàleg Intercultural al Mediterrani

2006

Privadesa de Dades

2007

La fortalesa en la missió docent i recerca de la URV ha permès avançar de manera decidida
en el nou paper rellevant de les universitats en la tercera missió de transferència de
coneixement a la societat i en les seves dues dimensions, socioeconòmica i sociocultural.
Així, en l’eix socioeconòmic, en el qual s’emmarca aquest apartat, les actuacions han estat
moltes i diverses i amb una forta col·laboració tant amb l’administració local i regional com
amb els agents socioeconòmics i productius. Un bon exemple d’aquesta dimensió de
col·laboració territorial són els quatre parcs científics i tecnològics, projectes com el del Pla
Estratègic del Camp de Tarragona fruit de la Mesa Socioeconòmica que conformen CEPTA i
PIMEC, CCOO, UGT i Unió de Pagesos, les cambres de comerç de Reus, Tarragona i Valls, el
Port de Tarragona i que coordina la URV i de noves iniciatives com l’Oficina Tarragona,
Regió del Coneixement, amb l’objectiu d’incrementar l’accés a fons d’R+D i innovació
empresarial. D’acord amb el programa previst en aquest període de govern, també s’han
incrementat diverses càtedres: 1 Universitat – Empresa, 4 Universitat – Institucions, s’ha
creat una nova Càtedra Unesco i s’han enfortit el Servei de Publicacions i la URV Solidària i,
a més, s’han augmentat les col·laboracions amb entitats externes per iniciar nous projectes.
Amb l’objectiu d’organitzar conceptualment i enfortir el seguit d’actuacions iniciades,
proposar-ne de noves i potenciar l’establiment de sinergies entre el diversos projectes i
unitats responsables, es va aprovar el Pla Estratègic de Tercera Missió de la URV, que dóna
una visió completa i fixa els objectius de la URV en aquesta esfera.
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Eix d’actuació: III. La dimensió regional i internacional de la URV

10. Contribuir al progrés social i cultural del territori, i al procés de construcció de la
societat del coneixement
Orientat a facilitar la formació superior permanent de les persones al llarg de la vida,
en primer lloc, s’ha incrementat l’activitat de la Universitat d’Estiu tant en nombre de
cursos com de persones matriculades i de l’extensió territorial que ha abastat, ja que
ha passat d’organitzar-se en 6 poblacions l’any 2005 a 13 l’any 2009. Així, la solidesa
dels resultats assolits i la implantació i adaptació de la Universitat a l’espai europeu
d’educació superior va impulsar a iniciar l’any 2009 un nou model d’organització de les
activitats docents en el període estival anomenat Trimestre d’Estiu, que integra totes
les activitats que organitza la Universitat ―la Universitat d’Estiu, els cursos del Servei
Lingüístic, activitats de lliure elecció i el programa Study Abroad. Aquesta iniciativa
inclou la possibilitat de cursar assignatures oficials de forma concentrada i intensiva
potenciant les llengües estrangeres. En segon lloc, i amb el propòsit de posar l’abast
de les persones grans una formació continuada de qualitat, el curs 2007-08 es va
iniciar el programa URV Ciutadana, que posa a disposició de persones de més de 55
anys i sense requisit d’una titulació prèvia poder cursar assignatures de titulacions
universitàries. En tercer lloc, les Aules de la Gent Gran, que el curs 2008-09 es van
dur a terme en 19 poblacions de la demarcació amb una assistència de 2.550
persones, afavoreixen l’extensió del coneixement i de la cultura de la població de més
edat arreu del territori.
D’altra banda i amb l’objectiu de
promoure
l’expansió
del
coneixement i la innovació al
territori, s’ha desplegat el projecte
Campus Extens, que des de 2006 i
amb la col·laboració de la Diputació
de Tarragona i els respectius
ajuntaments,
ha
posat
en
funcionament
Antenes
del
Coneixement en 8 municipis del
territori. Aquesta acció ha fet
impulsar a escala local activitats
d’extensió cultural, de formació, de
relació amb centres de secundària i
de transferència de tecnologia.
Finalment,
la
Universitat
ha
desenvolupat de forma creixent tot
un seguit d’activitats científiques,
culturals i d’extensió universitària.
Actuacions més rellevants dels òrgans de govern

Consell de Govern
(Creació A ntenes
del Co neixement)

(A p) P la pilo t del
trimestre d'estiu
(2008)

Salo u, Cambrils i A mpo sta
(Curs 07/08)

(A p) P ro grama
URV Ciutadana
(2008)

La Sènia, Santa
Co lo ma de Queralt i Valls
(Curs 08/09)

(A p) A ctualització P ro grama
URV Ciutadana
(2008)

2006-2010

Consell de
Govern

M o ra d'Ebre i To rredembarra
(Curs 09/10)

(Ap) Aprovació
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Nombre i estudiants de les Aules de la Gent Gran
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250
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200
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Oferta i matrícula de la URV Ciutadana
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Curs
Assignatures ofertades

Matrícula
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Activitats científiques, culturals i d’extensió universitària
350

319

300
256
Nombre

250
200
150

150
100

104

102

59
50

30

25

12

27

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

Internacionals

Estatals

Internacionals

Estatals

Internacionals

Estatals

Internacionals

Estatals

Internacionals

Estatals

0

2009-10

Curs
Altres

En aquests quatre anys l’actuació de la Universitat en la dimensió sociocultural ha tingut
un fort creixement, de manera que ha complementat la dimensió socioeconòmica de la
Tercera Missió. Així, actuacions com la Universitat d’Estiu, que ha acabat englobant
l’activitat acadèmica del trimestre d’estiu, o la URV Ciutadana, iniciada l’any del quinzè
aniversari de la institució, són expressió del ferm compromís de la URV d’aproximar el
coneixement a les persones, més enllà de la formació reglada. D’altra banda, les Aules de
la Gent Gran i les Antenes del Coneixement, amb aquesta mateixa voluntat d’expandir el
coneixement, emfatitzen alhora la dimensió territorial de la Universitat. Ambdues
actuacions l’any 2010 abasten 20 poblacions de les comarques del Camp de Tarragona i de
les Terres de l’Ebre.
Finalment, el conjunt d’activitats científiques, culturals i d’extensió universitària que es
duen a terme expressen la fortalesa de la institució com a gran estructura del coneixement
del territori.
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Eix d’actuació: III. La dimensió regional i internacional de la URV

11. Impulsar la projecció internacional de la URV
En el període 2006-10 l’acció de govern orientada a impulsar la projecció internacional
de la URV ha estat destacada. La URV, a través dels òrgans de govern i les estructures
de gestió, ha treballat en diversos fronts alhora per aconseguir aquesta fita, tal com
mostra la figura següent:
P EI
Pla Est rat ègic

Creació del
Internatio nal Center

d’Int er nacionalit zació

P articipació a Xarxes
Internacio nals
d’ universitats

(I-Center)

Im puls a r la
Int e rna c io na lit za c ió
de la UR V

Creació de M àsters
co njunts
internacio nals

P articipació a
Fò rums
Internacio nals

Increment de la
mo bilitat

Creació d’ una o ferta
Study A bo rad

estudiants, PAS i PDI

L’elaboració del Pla Estratègic d’Internacionalització, aprovat per Claustre al mes de
maig 2009, constitueix el full de ruta de la internacionalització de la URV en els
propers anys. D’altra banda, la creació Centre Internacional (I-Center) és crucial per
gestionar aquesta internacionalització, basada a estendre al món l’oferta de postgrau
de la URV (màsters conjunts i Erasmus Mundus), però, sobretot, a captar estudiants
internacionals de primer nivell, que alhora contribueixin a la major projecció en l’àmbit
de la recerca.
L’impuls a la internacionalització també té un component intern que porta a obrir-se
més cap a l’estranger, amb una presència més important de la URV en fòrums
internacionals sobre educació superior, un augment del nombre de contactes,
l’establiment de noves col·laboracions amb altres institucions, l’increment de la
transferència de coneixements, saber fer (know-how) i bones pràctiques entre
universitats sòcies i una major visibilitat de la nostra institució. Aquests objectius
també s’aconsegueixen més fàcilment amb la participació en xarxes d’universitats, de
tal manera que la URV ha esdevingut membre de les xarxes internacionals més
actives.
Actuacions més rellevants dels òrgans de govern

(Xarxes Internacio nals
d’ universitats)

(A p) Santander
University Gro up
(2007)

(A p) UNeECC
(2007)

(A p) A UIP
(2008)

(A p) EM UNI
(2008)

(A p) IUCN
A cademy o f
Enviro nmental
(2008)

Consell de
Govern

(A p) P ro grama de
Captació internacio nal
de po stgrau
(2007)

(A p) P la d'A co llida
Integral de la URV
(2008)

Claustre

(A p) Co nstitució
de la Co missió per a
l'elabo ració del P EI
(2008)

(A p) P la Estratègic
d'Internacio nalització
(2009)

(A p) Estructura i
o rganització de
l'I-Center
(2009)

(A p) RIDUP
RUEP EP
(2009)

(A p) Co nstitució
de la Co missió
d'Internacio nalització
(2009)

(A p) P la integral de
mo bilitat 2009-12
(2009)

2006-2010

Consell de
Govern

(A p) Grup
Co mpo stel.la
d'Universitats
(2006)

(A p) A pro vació
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Estudiants de postgrau segons nacionalitat

Tesis llegides per estrangers
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Curs

Tesis llegides per Estrangers
% Sobre el total de tesis llegides a la URV
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Unión Europea

Resta d'europa

Àfrica

Amèrica

Mobilitat d’estudiantat de grau
350

Programa Study Aborad

328

300
264
242

250
Nombre

212

200

235
211

186
176

150
100
50
0
2005-06

2006-07

2007-08

2008-09 (*)

Curs
Estudiants de la URV

Estudiants visitants

* Inclou estudiants de tercer cicle.
Inclou estudiants que van a les universitats catalanes (29 estudiants).

En un context internacional cada vegada més global, la URV ha apostat per convertir-se en
una universitat més internacional en tots els àmbits d’actuació: recerca, docència i tercera
missió. Per això, l’aprovació del Pla Estratègic d’Internacionalització (PEI), que preveu la
internacionalització en aquestes tres missions tot mantenint la identitat fortament arrelada
al territori, és un gran pas endavant perquè la URV acabi ocupant un lloc propi destacat en
la societat global del coneixement.

El desenvolupament d’una oferta study abroad ha incrementat el nombre d’estudiants
internacionals que vénen a la URV. I els diferents esforços en dotació de beques, promoció i
millora de l’oferta docent en anglès i màsters internacionals, participació en xarxes
internacionals d’universitats i fòrums internacionals de referència fan que tant la mobilitat
en grau com el nombre d’estudiants internacionals en postgrau hagi augmentat
significativament.
Per una altra banda, la revisió dels processos interns d’internacionalització ha comportat la
reestructuració de les unitats de gestió de la Universitat. Així, doncs, s’ha constituït el
Centre Internacional (I-Center), que en coordinació amb la Unitat d’Internacionalització, que
s’encarrega del vessant estratègic, es responsabilitzen de materialitzar la consolidació de la
URV com a universitat internacional.
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La constitució de la Comissió d’Internacionalització, encarregada de fer el seguiment
d’aquest Pla i de l’aprovació i seguiment de les polítiques internacionalitzadores per a la
nostra Universitat, assegura la representativitat de tota la comunitat URV en aquest procés
d’internacionalització.

Balanç del període de govern

Eix d’actuació: IV. Recursos i organització

12. Definir una plantilla de professorat estable i equilibrada amb relació a l’encàrrec
acadèmic
El personal és el principal actiu de la URV i la política que es du a terme en aquest
àmbit es formula d’acord amb els requeriments legislatius externs, els projectes de
futur i els reptes interns i externs que la institució té plantejats.
Durant el darrer període de govern, la URV ha posat en marxa els mecanismes
necessaris per adaptar-se als canvis que suposa la reforma de la LOU pel que fa a
l’estructura de cossos docents universitaris. Així, doncs, ha previst la transformació
progressiva de l’estructura dels cossos docents a les figures que estableix la llei. I ha
avançat significativament en l’adaptació de les condicions de les beques del personal
investigador en formació al nou marc legal.
D’altra banda, la URV s’ha volgut avançar als possibles problemes que podria
comportar la jubilació concentrada en el temps del seu personal en alguns àmbits, ja
que alguns centres estan complint els 35 anys d’història. Així, s’han dedicat esforços a
preveure la renovació de la plantilla dissenyant un procés ordenat que permeti la
incorporació de nou professorat, però alhora comptant amb l’experiència del
professorat estable.
L’acció de govern dels darrers quatre anys també s’ha focalitzat en l’objectiu de
garantir la qualitat i la diversitat de perfils acadèmics en tots els àmbits de
coneixement. En aquest sentit, s’han previst els mecanismes necessaris definint el
model de carrera acadèmica del PDI. L’aplicació del model, que preveu les diferents
trajectòries professionals, ha fet necessari revisar el punt de promoció de TU i CEU a
CU de la Normativa de professorat i la Normativa de concursos.
Per tal de posicionar avantatjosament la URV en el marc del procés de desplegament
de l’EEES i l’ERA, cal replantejar el dimensionament de la plantilla. Per això s’ha obert
un procés de reflexió i debat que ha d’acabar definint un nou sistema de
dimensionament de la plantilla dels departaments que tingui en compte les necessitats
docents, investigadores, de tercera missió i gestores.

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern

(A p) No rmativa de
co ncurso s d'accés a
places de pro fesso rat de
co sso s do cents
(2009)

(A p) P la de reno vació
del pro fesso rat dels
co sso s do cents
universitaris de la URV
(2006)

(A p) No rmativa de
co ntractació
de pro fesso rat
(2009)

(A p) Definició de la
carrera acadèmica
a la URV
"Criteris pro mo ció "
(2009)

(A p) Co nvo catò ries de
les no ves places de
pro mo ció de P DI
(2009)

Info rme so bre el mo del
de dimensio nament de
la plantilla de P DI
(2009)

2006-2010

Consell de
Govern

(A p) P ro grama del
perso nal
investigado r en
fo rmació
(2006)

(Ap) Aprovació
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PDI segons categoria
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A finals del 2006 es va aprovar el nou Programa de personal investigador en formació
amb l’objectiu d’adaptar l’estructura i les condicions de les beques a la nova
organització dels ensenyaments i incorporar els becaris al sistema general de la
seguretat social.
S’ha posat en marxa el Pla de renovació de professorat de cossos docents, que està
adreçat a millorar la política d’incentivació a la jubilació anticipada tot permetent
continuar la col·laboració en docència o recerca.
El procés d’adequació de la plantilla ha anat avançant i durant el període 2007-09 un
total de 58 professors de la URV s’han acollit als mecanismes de promoció per
transformació de places de CEU i TEU a TU, bé dins el pla de promoció del professorat
funcionari de la Generalitat o bé en places addicionals a càrrec de la URV.
L’entrada en funcionament del nou mecanisme d’acreditació del professorat ha permès
desbloquejar els processos de promoció, i a la nostra Universitat s’han promocionat 19
TU a CU, xifra que suposa un increment del 18% de CU, i la disminució de la
desigualtat de gènere en aquest àmbit.
En aquesta mateixa línia, el Consell de Govern ha discutit i aprovat durant el 2009 la
definició del model propi de carrera acadèmica del PDI a la Universitat, basat en els
principis d’excel·lència, mèrit i igualtat d’oportunitats. I també s’ha treballat en la
definició dels criteris i bases del nou sistema de dimensionament de la plantilla de PDI.
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Eix d’actuació: IV. Recursos i organització

13. Afavorir el reconeixement de l’activitat acadèmica del col·lectiu docent i
investigador i l’esforç d’adaptació als canvis derivats de la implantació de l’espai
europeu d’educació superior (EEES) i l’àrea europea de recerca (ERA)
La URV, en coherència amb la seva política d’incentivació del personal, ha posat en
pràctica mecanismes per reconèixer l’esforç que suposa adaptar-se als canvis, i
alhora, mantenir i millorar la motivació del personal. En aquesta línia, la consolidació
del pacte de dedicació ha estat una peça clau. En el darrer període de govern s’ha fet
una revisió del model, tant pel que fa als criteris i continguts com els aspectes tècnics,
amb l’objectiu de fer del pacte en un veritable exercici d’autonomia del departament,
que promogui l’anàlisi de tota l’activitat i faciliti l’establiment d’objectius i estratègies
comunes. Per aconseguir-ho, calia definir marcs comuns de referència mitjançant les
unitats d’activitat acadèmica i la seva equivalència en activitat tipus de docència,
recerca i gestió.
Precisament, un altre element important en el reconeixement és la consideració de la
dedicació del professorat a les tasques de gestió, fins ara no prevista. En aquest
sentit, la posada en marxa dels complements addicionals pels mèrits de gestió
establerts per la Direcció General d’Universitats ha permès completar els mecanismes
existents.
D’altra banda, els mecanismes d’avaluació del personal docent i investigador han
esdevingut una activitat clau dels processos d’adaptació a l’EEES que s’ha revisat
durant aquest període. I en paral·lel a les revisions del model del pacte de dedicació i
del model d’avaluació del professorat, s’ha impulsat el programa Investigador Actiu
com a instrument per donar valor a l’activitat de recerca del PDI que condueix al
reconeixement extern a través de sexennis o altres complements anàlegs. S’ha fet
necessari revisar la definició de professor actiu en recerca i millorar l’alineament
d’aquest mecanisme intern amb els criteris d’avaluació de la recerca de les agències
externes. Aquest alineament és imprescindible per valorar adequadament l’activitat
investigadora i aplicar polítiques que facilitin l’acreditació de tot el PDI.

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern
Consell de
Govern

(Ap) Repart iment de punt s
a distribuir pel complement
addicional per mèrit s
de gest ió del PDI
(2007)

(Ap) Nou M odel
d’Avaluació del Col·lectiu
Docent i Investigador
(2007)

(Nr) M odificació de la
normat iva del pacte de
dedicació
(2009)

(Nr) M odificació
de la normativa
d’Investigador Actiu
(2009)

2006-2010

(A p) A pro vació (Nr) No rmativa
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Pressupost destinat al programa Investigador Actiu
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(CBD)

Percentatge d'èxit
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0

80%
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Durant aquesta etapa s’ha consolidat el pacte de dedicació com a eina de planificació i
reconeixement de la tasca del professorat. Una de les millores més importants
introduïdes ha estat la implantació d’un sistema de valoració quantitatiu basat a
parametritzar les activitats acadèmiques que desenvolupa el PDI amb unitats de
mesura estàndard, les unitats d’activitat acadèmica (UAA). El pacte de dedicació del
professorat de la URV va rebre l’any 2007 el Premi de Bones Pràctiques de Gestió
Interna que concedeix el Ministeri d’Administracions Públiques dins la convocatòria de
Premis a la Qualitat i a la Innovació en la Gestió Pública.
La implantació de la figura d’investigador actiu també n’ha demostrat l’eficàcia pel que
fa a la incentivació i reconeixement de l’activitat de recerca. En el període 2006-09 el
nombre d’investigadors actius reconeguts en el conjunt dels departaments de la URV
ha augmentat un 16%, la qual cosa ha suposat un pressupost total de 4.057.991,56 €
dedicat a aquest programa.
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En el darrer període de govern AQU Catalunya ha concedit la certificació del nou
model d’avaluació del col·lectiu docent i investigador i la posterior acreditació del
procés d’avaluació en aplicació del model certificat. Els resultats del procés d’avaluació
mostren la bona valoració del PDI de la URV. En el període 2006-09 la mitjana d’èxit
en l’avaluació del complement bàsic de docència ha estat del 97%, i la mitjana d’èxit
pel que fa a l’avaluació del complement autonòmic ha estat del 93%.
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14. Millorar el dimensionament del PAS per afrontar els nous reptes de l’EEES i l’ERA
El bon funcionament de la Universitat descansa en bona part en la feina del PAS. En
els darrers quatre anys, la seva implicació ha estat imprescindible per fer front als
reptes que suposa la incorporació a l’EEES i l’ERA. En aquest context, l’equip de
govern ha establert com a prioritat l’increment de la plantilla per tal de donar resposta
a processos clau com a posada en marxa dels nous ensenyaments, la implantació del
sistema intern de garantia de qualitat, la internacionalització de les activitats
universitàries o la creació de les noves estructures de recerca, per exemple. Tampoc
no s’ha oblidat el fet d’intentar aconseguir una millora substancial de la ràtio PAS/PDI.
El fort creixement de la Universitat s’ha traduït en un increment important de
l’activitat dels centres, departaments i serveis de suport. Per poder-hi fer front s’han
posat en marxa programes de personal de suport als centres i departaments,
complementats amb la dotació de places per cobrir les necessitats dels serveis de
suport a l’estudi, la docència, la investigació, l’extensió universitària i la gestió.
Per superar els reptes esmentats, però, no n’hi ha prou a incrementar la plantilla de
PAS, sinó que també cal millorar-ne la qualificació. En aquest sentit, s’han creat noves
figures de PAS amb un perfil més professionalitzat i especialitzat, com els tècnics de
suport a la qualitat docent dels centres, o els tècnics d’explotació de resultats en els
serveis. D’altra banda, el procés de revisió de diversos serveis centrals i la creació de
noves estructures (Centre Internacional, oficines logístiques de campus, centres de
recursos per a l’aprenentatge i la investigació) han comportat un nou plantejament
dels organigrames, la dotació de nous llocs de treball i la requalificació de places de
perfil administratiu general cap a específic.

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern
Consell de
Govern

(Ap) Relació de Llocs de
Treball (RLT)
(2006)

(Ap) Convocatòria
contractació de PAS
cofinançat per al suport a la
gestió dels departaments
(PSgD)
(2007)

(Ap) Programa per a
la contractació de PAS de
suport a la qualitat de la
docència (PQD)
(2007)

Estabilització
de places PSR
(2008)

2006-2010

(A p) A pro vació
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Relació llocs de treball plantilla PAS
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S’ha consolidat l’estructura de recursos humans dedicats al suport a la recerca (PSR)
amb un total de 43 places estables acumulades des de l’inici del programa fins al
pressupost 2010.
En resum, durant el període 2006-10, l’activació de places de PAS dedicades a posar
en marxa noves estructures i també a reforçar i reformular les ja existents s’ha traduït
en un increment de la plantilla de PAS d’un 24%.
Totes aquestes actuacions han permès millorar la ràtio PAS/PDI des del valor 0,52 de
2006 fins a l’actual 0,64, apropant-la a l’objectiu, encara llunyà, d’1.
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En el marc del procés de revisió i millora de la plantilla de PAS, l’equip de govern ha
posat en marxa un programa destinat a fomentar la incorporació de personal de
suport a la gestió administrativa dels departaments, en règim de cofinançament amb
una aportació global de 450.000 €. S’han creat també llocs de treball especialitzats,
com les 12 places de tècnic de suport a la qualitat de la docència als centres o les 4 de
places de tècnic d’explotació de resultats en els serveis i 20 places a serveis centrals
(Servei de Gestió Acadèmica, Servei de Recursos Econòmics, Servei de Gestió de la
Recerca, Servei de Recursos Humans, Servei de Biblioteca i Documentació i Servei de
Recursos Informàtics i TIC).
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15. Completar la configuració dels campus de la URV i adequar les infraestructures i
les noves tecnologies als requeriments derivats de l’EEES i l’ERA
Organitzar implica assignar recursos, humans i materials, adequats als objectius que
es volen assolir. L’increment d’activitat fruit dels bons resultats aconseguits en els
darrers anys, junt amb la reformulació del model educatiu i del model de gestió i
organització de la Universitat, han comportat també noves necessitat pel que fa als
espais i les infraestructures universitàries. Així, és necessari orientar els futurs plans
d’inversions en infraestructures a aquesta nova realitat, i també cal complir la
planificació d’inversions ja feta, dominada encara per la necessitat de construir noves
edificacions: Facultat de Lletres, Escola d’Infermeria, Facultat d’Educació i Psicologia,
campus de les Terres de l’Ebre, Escola d’Arquitectura i Facultat de Medicina.
Acompanyant aquest procés de construcció dels nous campus universitaris, s’han
revisat i actualitzat l’estructura i els recursos tecnològics per a la docència i la
investigació necessaris per a la incorporació a l’EEES i l’ERA. Els principals esforços
econòmics en aquest àmbit estan adreçats a la renovació d’equipament informàtic,
implantació de serveis lligats a la certificació digital, aplicacions per millorar la gestió,
implantació d’un centre de processament de dades, adequació d’aules, programa
d’inversions en equipament docent i implantació de centres de recursos per a
l’aprenentatge i la investigació (CRAI).

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern
Consell de
Govern

(A p) Ratificació P la
d'Inversio ns Universitàries
P IU 2007 - 2013
(2007)

(A p) Criteris so bre el
P REI 2009-2012
(Polít ica Renovació
Equipament Informàtic)

(2008)

(A p) P la
infraestructures
de co municació
(2008)

(A p) Do cument M arc
per al desplegament dels
Campus de la URV
(2010)

2006-2010

(A p) Aprovació
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació

Facultat de Lletres i Escola Universitària d’Infermeria

Durant aquest període de govern s’ha signat el conveni específic d’inversions URV per
al període 2007-13 en el marc del Pla d’inversions de les universitats públiques de
Catalunya (PIU 2007-13), per un total de 77 M€.
Pel que fa a la construcció dels campus universitaris, s’han assolit fites importants:
s’han posat en funcionament la nova Facultat de Lletres i l’Escola Universitària
d’Infermeria al campus Catalunya, amb una superfície construïda de 14.500m2 i una
inversió de 24 M€. S’ha desenvolupat el projecte executiu de la Facultat de Ciències
de l’Educació i Psicologia i s’ha iniciat la construcció dels edificis del nou campus
Terres de l’Ebre. També està en construcció l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura a
partir de recursos propis, no previstos al PIU actual.
S’ha impulsat de manera important el projecte del campus Bellissens gràcies al
conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament, que permetrà construir diversos
edificis educatius i de serveis al mateix temps que consolidar la presència universitària
a la ciutat.

D’altra banda, a finals del 2008 es va signar el conveni amb el Ministeri d’Habitatge, la
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Reus per construir una
residència universitària al campus Bellissens. I el curs 2009-10 han entrat en
funcionament les instal·lacions de la nova residència d’estudiants i investigadors a
Tarragona.
La implantació del Pla d’infraestructures de comunicació ha permès renovar l’Anella
Científica a la URV i intensificar la xarxa sense fils als diferents campus.
També s’han concentrat bona part dels serveis centrals de la URV en una nova
ubicació, a l’avinguda Països Catalans, amb l’objectiu de potenciar les sinergies entre
serveis per tal de millorar l’atenció als usuaris.
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Pel que fa als serveis als estudiants i a la docència, cal destacar la posada en
funcionament, el darrer curs acadèmic, del CRAI del campus Catalunya.

Balanç del període de govern

Eix d’actuació: IV. Recursos i organització

16. Impulsar accions per a la promoció i millora de les condicions de l’entorn de
treball
Més enllà de definir les plantilles de personal de la Universitat, cal que les polítiques
de personal se centrin a mantenir la motivació mitjançant una carrera professional
incentivadora i unes condicions de treball de qualitat. Així, les prioritats de l’equip
de govern en els darrers quatre anys s’han destinat a implantar un conjunt de
polítiques adreçades tant al PDI com al PAS que permetin donar aquesta nova
orientació. En el marc d’aquest procés s’han establert les normatives internes que
defineixen els criteris per gestionar la promoció professional del PAS, s’ha definit el
model de carrera acadèmica del PDI i s’ha impulsat un projecte per desenvolupar
la definició de les carreres professionals.
D’altra banda, les persones són el component essencial per augmentar la qualitat i
competitivitat de la Universitat. I per això la URV ha apostat per una formació
específica i transversal per tal de millorar les competències de tot el personal i la
seva orientació professional, de tal manera que ha redissenyat el Pla de formació
del PDI i del PAS per incorporar-hi accions formatives adreçades a proporcionar al
personal els coneixements, les habilitats i els recursos necessaris per afrontar amb
èxit els reptes actuals.
La URV també ha refermat en aquest període de govern el compromís de promoure
la igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones. I ha aconseguit l’objectiu
d’avançar en la implantació del Pla de prevenció de riscos laborals i en la millora de
les condicions de seguretat i salut laboral. També en la implantació de mesures
d’ajut social i de millora de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern
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En aquest darrer període de govern s’ha posat en marxa el procés de revisió i
millora del Catàleg de llocs de treball del PAS per donar resposta als requeriments
de professionalització i especialització de la plantilla. Des de l’aprovació del Manual
de valoració de llocs de treball del PAS, s’han reclassificat 74 places de PAS, de
manera que s’ha fet efectiva la via 2 de promoció prevista a la Normativa.
La detecció de necessitats formatives realitzada el 2007 amb la participació directa
del 48% de tot el personal a través del qüestionari de detecció ha permès el
redisseny i millora del Pla de formació del PAS. D’altra banda, l’oferta de cursos
dins el pla de formació del personal docent i investigador (PROFID) ha augmentat
un 28% en el període 2005-09.

Una altre fita important en la millora de les condicions de treball ha estat la
aprovació de l’acord d’unificació de la normativa sobre permisos en matèria de
conciliació de la vida personal, laboral i familiar del personal al servei de les
universitats públiques (2008). I també l’adhesió al Pla de pensions d’ocupació de
promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, sol·licitada al maig del
2007 per acord del Consell de Govern.
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El compromís de l’equip de govern amb la igualtat d’oportunitats entre els homes i
les dones s’ha formalitzat amb la creació el 2007 de l’Observatori de la Igualtat i
l’aprovació i posterior implantació del Pla d’igualtat de la URV.
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17. Orientar les prioritats del pressupost amb relació als reptes plantejats per les tres
missions de la Universitat
En l’àmbit econòmic, la Universitat Rovira i Virgili parteix d’una situació econòmica
sanejada en aquest període, fruit de l’elaboració d’un pressupost sanejat i sostenible,
que, junt amb l’increment pressupostari derivat de la LUC que establia un creixement
anual del 7% del finançament de les universitats durant el període 2003-10, han
permès començar a donar resposta a algunes de les necessitats derivades del procés
de convergència amb l’EEES i l’àrea europea de recerca. Tanmateix, els recursos
disponibles, malgrat que es corresponen amb la mitjana del finançament públic de les
universitats catalanes —però lluny del que reben universitats públiques de l’àmbit
geogràfic que abasta l’EEES—, no són suficients per donar la resposta adequada als
reptes plantejats a la Universitat.
Per tal de redreçar aquesta situació, el Govern de la Generalitat va aprovar (2006) el
Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques de Catalunya. L’acord
preveu recursos addicionals per al finançament condicionats a l’assoliment d’objectius
de millora relatius a l’àmbit de la docència, l’R+D+I i la gestió i un import de 40 M€ no
condicionat a objectius que va aportar l’any 2007. En concret, estableix que la part
condicionada a objectius és de 17 M€ per al 2007, 50,9 M€ per al 2008, 90,4 M€ per
al 2009 i 136,2 M€ per al 2010.

2006-2010

El context de recessió econòmica constatat en els darrers dos anys ha comportat que
el Govern de la Generalitat només hagi pogut complir els compromisos establerts en el
Pla de finançament per a la millora l’any 2007. Tanmateix, en una situació
econòmicament difícil i en un escenari global de contenció, podem dir que cap dels
projectes de la URV s’ha vist aturat; ans al contrari, s’ha treballat amb la voluntat de
consolidar determinades politiques ja iniciades i també d’impulsar determinades
actuacions.
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Pressupost URV i subvenció Generalitat
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(*) L'any 2008 el pressupost global baixa perquè una gran part de les inversions
passa a ser executada per IC F.

El creixement de recursos econòmics que hem tingut conseqüència tant de l’increment
de recursos per part del Govern de la Generalitat com de la millora del pes de la URV
en el sistema universitari públic català han permès fer front als principals reptes de la
Universitat:
S’ha potenciat la internacionalització en el nou espai d’EEES, donant la màxima
difusió de l’oferta de grau i postgrau, oferint un programa d’ajuts als estudiants
per cursar estudis de màster oficials a la URV i fomentant la mobilitat d’alumnat,
PDI i PAS.

2.

S’ha treballat per seguir avançant en la intensificació de l’activitat de la recerca i
la innovació en tots els àmbits de coneixement. Mes enllà de fomentar els
programes ja existents i promoure la constitució d’estructures de recerca, s’ha
desplegat un programa per impulsar la recerca amb l’objectiu d’incentivar
l’increment, el desenvolupament i la innovació que es duu a terme a la
Universitat.

3.

S’ha aprovat el nou programa d’inversions en infraestructures pel període 200713 que, juntament amb l’aportació de recursos propis de la URV, han permès
avançar en la construcció i millores en les infraestructures dels campus de la URV.

4.

S’ha promogut l’expansió del coneixement i la innovació al territori mitjançant
l’impuls del Campus Extens, la creació de noves càtedres URV i la creació de
l’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement.

5.

S’ha incrementat la plantilla de PDI i en major mesura la del PAS millorant la ràtio
PAS/PDI amb l’objectiu d’incrementar el bon funcionament de la Universitat en
termes d’eficiència i eficàcia.

2006-2010

1.
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18. Definir un model organitzatiu adequat a les noves funcions derivades de
l’adaptació a l’EEES i l’ERA
La Universitat ha de fer front als reptes que té plantejats definint un seguit de noves
estructures i unitats, tant internes com externes. Cal donar la millor resposta possible
a una missió docent que té doble enfocament: territorial, a nivell de grau, i
internacional, a nivell de postgrau. Cal intensificar la recerca bàsica i facilitar la
projecció de les activitats de la institució cap al sector productiu i la societat. També
és necessari incrementar la capacitat de la Universitat de planificar i retre comptes en
tots els àmbits.
Per això, en els darrers quatre anys, l’acció de govern s’ha centrat a replantejar
l’organització de la Universitat, i ha anat cap a una reordenació basada en la gestió
per processos, simplificant-los, acostant la gestió als usuaris i aprofitant els factors
d’escala.
La reflexió sobre el model organitzatiu ha anat acompanyada de la implantació de les
actuacions necessàries per automatitzar i informatitzar els processos administratius i
de gestió, ja que avui en dia no es pot pensar en una organització sense implicar-hi
sistemes i tecnologies de la informació.
D’altra banda, i en aplicació de la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, la URV ha dedicat esforços en aquest darrer període de govern a la
incorporació de tècniques i mitjans electrònics i informàtics de suport per a l’exercici
de la seva activitat.

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern
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Govern

(Ap) Creació del
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Durant el període 2006-10, s’han creat un seguit d’estructures organitzatives de
suport a les activitats de docència, recerca i tercera missió que han permès a la URV
estar millor situada davant els canvis que suposa la incorporació a l’EEES i l’ERA: el
Centre d’Atenció als Estudiants (CAE), l’Oficina Logística de Campus, els centres de
recursos per a l’aprenentatge i la investigació (CRAI), el Centre de Cooperació per al
Desenvolupament URV Solidària i el Centre Internacional de la URV (I-Center). I
també se n’han reorganitzat d’altres per tal d’aconseguir aquest objectiu: l’Escola de
Postgrau i Doctorat i el Servei de Biblioteca i Documentació.
D’altra banda, des del maig de 2007 fins al juliol de 2008 s’han revisat les estructures
de diversos serveis, la qual cosa ha fet possible redefinir-ne l’estructura, reformularne la missió i dotar de noves tipologies de llocs de treball als serveis analitzats: Servei
de Recursos Humans, Servei de Recursos Econòmics, Servei de Recursos Informàtics,
Servei de Gestió Acadèmica, Servei de Gestió de la Recerca, Centre d’Atenció als
Estudiants, Servei de Recursos Materials i Servei de Biblioteca.
Arran de les conclusions del procés d’avaluació institucional del sistema de gestió de la
recerca, s’ha iniciat la millora del model de gestió de la recerca. La proposta es basa
en la creació d’una nova estructura en l’àmbit de campus, adreçada a oferir un servei
més homogeni a totes les tipologies de grups de recerca, creant àrees especialitzades
per cada àmbit de gestió i basada en el model de gestió per processos i
automatització.
En l’àmbit de la millora de la gestió, la URV porta a terme des de setembre del 2008
un projecte d’identificació i descripció de processos de les unitats de gestió. S’han
identificat i descrit un total de 154 processos de les unitats següents: Servei de Gestió
Acadèmica, Servei de Gestió de la Recerca, Servei de Recursos Humans i Oficina de
Contractació i Compres. Per cada servei s’han identificat millores dels processos i se
n’han derivat projectes concrets de millora bàsicament relacionats amb
l’automatització i amb les millores en els sistemes d’informació.

Pel que fa a la implantació de l’administració electrònica, la URV ha creat una comissió
que la impulsa en el context de la universitat. Així, ha posat en marxa els serveis de la
seu electrònica amb el perfil del contractant, el FOU, etc. A més, també ha estat entre
les primeres universitats de l’Estat i una de les primeres d’Europa a introduir l’opció de
la votació electrònica en unes eleccions amb plena validesa legal. Concretament, a les
de representants a junta de centre de l’ETSE, al març de 2009. També és previst
utilitzar el mateix sistema de vot per a les eleccions de Claustre 2010 a la Facultat de
Lletres, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials.
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Lligat a aquest projecte s’han iniciat també diversos projectes d’automatització de
processos per tal de millorar el servei als usuaris, reduir els terminis d’execució,
disminuir les incidències, millorar-ne la detecció i el tractament i proporcionar eines
per controlar els tràmits. Per exemple, en l’àmbit de gestió acadèmica i recursos
humans es treballa per automatitzar el procés de compensació de matrícula per al
personal de la URV i en el de la gestió econòmica, en les reserves, transferències i
avançaments de crèdit o la recent implantació de la nòmina digital que el personal de
la Universitat rep per correu electrònic.
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Eix d’actuació: IV. Recursos i organització

19. Consolidar el sistema de planificació i el sistema de qualitat institucional com a
eines per a la millora organitzativa i institucional
En els darrers anys s’han destinat molts esforços a consolidar la cultura de la
qualitat i la planificació estratègica a tots els estaments i a les diferents activitats
universitàries. Aquest període de govern ha estat marcat, en l’àmbit de la qualitat
institucional, per tres grans projectes:
a) El disseny i la implantació del sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ)
dels centres de la URV, que conjuga les prioritats i estratègies de qualitat docent
de la Universitat amb les directrius i criteris per a l’assegurament de la qualitat
de les agències de qualitat. S’ha desenvolupat com un model transversal
d’universitat, però amb la col·laboració dels mateixos centres a l’hora de definirlo.
b) La consolidació d’un projecte pioner a l’Estat en l’àmbit de la recerca: el disseny
i la implantació del sistema de gestió de la qualitat (SGQ) de les activitats d’RDI
que es porten a terme en els grups de recerca.
c) La realització de la primera avaluació institucional de la qualitat de la gestió,
portada a terme en el sistema de gestió de la recerca, que abasta des dels
serveis que hi estan implicats fins als usuaris. S’ha encetat així una línia de
treball pel que fa a l’avaluació institucional de les activitats de gestió.
Quant a l’àmbit de la planificació, s’ha finalitzat una etapa de contractes programa
per al desenvolupament de la planificació estratègica de centres i departament
basats en accions i s’ha posat en marxa un nou model, basat íntegrament en el
seguiment d’indicadors clau. Durant aquest període també s’han iniciat els
contractes programa per al desenvolupament dels centres de recerca propis. I
també s’ha posat en marxa un sistema de contractes programa amb grups de
recerca reconeguts, que disposen d’una acreditació externa, en el marc del
Programa de foment de la recerca, amb una aportació global, per part de la
universitat, de 3.228.770,85 €, més de tres vegades el finançament rebut per la
Direcció General de Recerca (DGR).

Actuacions més rellevants dels òrgans de govern
Consell de
Govern

(Ap) Document M arc
i Directrius per a
l’assegurament
de la qualitat
(2007)

(Ap) Conclusions de
l’autoinforme del procés
d’avaluació del Sistema
de Gestió de la Recerca
(2008)

(Ap) Pla de M illora del
Sistema de Gestió
de la Recerca
(2008)

(Ap) Nou model contractes
programa centres i
depart ament s
(2009)

(Ap) Contractes programa
amb grups de recerca
reconeguts
(2009)

(A p) A pro vació

(A pro vació
pressupo sto s)

(Ap) Pressupost Contract e
Programa CRAM C
(2007)

(Ap) Pressupost Cont racte
Programa EM aS
(2008)

(Ap)Pressupost Cont ract e
Programa CEDAT
(2009)

(Ap) Pressupost Contract e
Programa C3
(2009)

2006-2010

Consell de
Govern

(A p) A pro vació
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Grau d’assoliment dels contracte programa amb
centres i departaments

Grau d'assoliment (%)

100,0%

96,1%

95,0%
92,6%

91,7%
90,5%

92,7%

92,7%

90,0%

90,5%

90,7%
89,6%

89,0%
87,4%

85,0%

84,8%

80,0%
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2007-08

2008-09
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Mitjana Centres
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Pressupost destinat al desenvolupament dels contracte programa
Contractes Programa Centres Propis
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300
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0

0
2006-07

2007-08
Centres

Curs

2008-09

Departaments
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CRAMC

En els darrers quatre anys s’han aconseguit fites importants. En l’àmbit de la
formació, el sistema intern de garantia de la qualitat dels centres de la URV ha
obtingut la certificació de qualitat que atorga ANECA en el marc del programa
AUDIT.

I en l’àmbit de la gestió, el procés d’avaluació institucional del sistema gestió de la
recerca ha permès elaborar un ambiciós pla de millora que està en fase
d’implantació i del qual ja s’han vist els primers resultats. I s’han consolidat els
contractes programa amb les unitats com a instruments de millora de la qualitat i
de desenvolupament de la planificació estratègica, amb un pressupost total en el
període 2006-10 de 3.228.770,85 €.
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Pel que fa a les activitats de RDI, 18 grups de recerca i 3 centres d’innovació de la
URV han obtingut fins ara la certificació UNE-EN-ISO 9001 del seu sistema de
gestió de la qualitat gràcies al programa de suport posat en marxa.

Projectes singulars
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Projectes singulars

CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUD
L’any 2009 els ministeris d’Educació i Ciència i Innovació van convocar la primera
edició del programa de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI), per promoure la
suma d’institucions que, compartint un mateix campus, elaborin un projecte estratègic
comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador
dirigit a obtenir un gran impacte i visibilitat internacional.
El projecte presentant per la Universitat Rovira i Virgili, anomenat Campus
d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS), és reflex de l’actuació que es du a
terme: així, l’agregació estratègica de la Universitat Rovira i Virgili amb sis instituts
públics d’investigació (ICIQ, IREC, ICAC, IPHES, IISPV i IRTA), els quatre parcs
científics i tecnològics (Química-Energia, Enologia-Viticultura, Nutrició-Salut i TurismeOci) i els centres tecnològics (CTQC i CTNS), els hospitals universitaris, l’administració
local (ajuntaments i Diputació) i la participació de trenta empreses líders dels sectors
especialitzats i dels agents socioeconòmics (cambres de comerç, sindicats i patronals)
vol incrementar l’impacte internacional i la potència de generació, transmissió i
aplicació de coneixement, sobretot en els àmbits identificats com a estratègics per al
territori: química i energia, enologia i viticultura, nutrició i salut, turisme i oci, i
patrimoni i cultura.

Encontre dels agents participants al Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS)

Projecte
Universitat
Campus d’Excel·lència Internacional CEI 2009

Ciudad Universitaria de la Moncloa: Campus
de Excelencia de la Comunidad de Madrid
Campus Carlos III

Barcelona
Politècnica de Catalunya
Complutense de Madrid
Politècnica de Madrid
Carlos III de Madrid

UAB CEI: Apuesta por el Conocimiento
y la Innovación

Autònoma de Barcelona

Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC

Autònoma de Madrid

Campus d’Excel·lència Internacional CEI 2009 d’àmbit regional
Campus Agroalimentario
Cantabria Campus Internacional
Ad futurum
Campus Vida

Còrdova
Cantàbria
Oviedo
Santiago de Compostel·la

Projecte Prometedor CEI
Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur
Aristós: Pasión por la Excelencia
Campus UPF-Icaria Internacional

Rovira i Virgili
Ramon Llull
Pompeu Fabra

Campus Montegancedo: CEI Orientado
a la Innovación Tecnológica

Politècnica de Madrid

Naunova/Ciudad Politécnica de la Innovación
Deusto Campus Mundus 2015
Campus Excelencia Internacional Granada
Horizonte 2015
Universidad de Sevilla:
Campus de Excelencia Internacional

València
Politècnica de València
Deusto
Granada
Navarra

2006-2010

Barcelona Knowledge Campus

El projecte liderat per la URV fou
seleccionat per la Comissió Tècnica
i avaluat positivament com a
projecte
prometedor
per
la
Comissió Internacional i va obtenir
un finançament total de 5,2 M€,
que es destinaran a accelerar
alguns dels projectes previstos
d’infraestructures, la qual cosa
permetrà
reforçar
encara
el
projecte, i sobretot
posar en
funcionament
l’estructura
de
coordinació prevista del Campus.

Sevilla

Resultats de la convocatòria CEI 2009 corresponents al subprograma (A)
Font: Ministeri d’Educació
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El CEI Catalunya Sud constitueix un
clar exemple de l’emergència de
regions del coneixement amb un elevat
component d’especialització, com a
motors distribuïts per tot Europa per al
desenvolupament social i cultural.
Aquesta iniciativa té l’objectiu de
potenciar
l’excel·lència
i
donar
visibilitat a un pol internacional per
impulsar la societat del coneixement a
les
comarques
meridionals
de
Catalunya.
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OFICINA TARRAGONA, REGIÓ DEL CONEIXEMENT
L’any 2008, arran d’un acord entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, es creava
l’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement. Aquesta
iniciativa té com a objectiu posar a l’abast del sector
industrial i empresarial fons per a la recerca, el
desenvolupament i la innovació d’àmbit europeu, estatal
i català. D’aquesta manera, s’estimularan les capacitats
del territori sobre la base de la societat del coneixement i
s’involucrarà les empreses i les institucions en la recerca
i la innovació.
Així, doncs, els àmbits de treball de l’Oficina se centren,
sobretot, a donar suport a la captació de recursos per a
recerca, desenvolupament i innovació a empreses,
institucions i parcs, i impulsar projectes estratègics
territorials empresarials i institucionals.
Els objectius específics que es persegueixen són:

2006-2010

- Articular la creació d’associacions d’empreses innovadores i clústers del
coneixement.
- Potenciar la participació de les empreses en projectes europeus del VII Programa
marc.
- Promoure i augmentar la petició de projectes pel desenvolupament i la innovació
empresarial.
- Promoure i augmentar la petició d’ajuts estatals i regionals d’R+D+I i accions
internacionals a les empreses.
- Articular una proposta de regions del coneixement del VII PM a Tarragona.
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La creació de l’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement, s’emmarca en l’estratègia
de promoure la innovació i la competitivitat de les empreses de la demarcació de
Tarragona facilitant-los l’enllaç amb els elements del sistema ciència-tecnologiaempresa, vehiculats a través dels diferents parcs científics i tecnològics. D’aquesta
manera s’afavoreix la construcció d’una regió del coneixement on la col·laboració
entre la universitat, l’administració i l’empresa esdevé un dels eixos impulsors d’una
economia més basada en el coneixement. La seu de l’Oficina es troba a la Universitat
Rovira i Virgili.
Tot i el context de crisi econòmica l’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement va
començar la tasca donant suport a empreses i institucions de la demarcació que han
apostat per projectes d’R+D+I i en la cerca de vies finançament públiques que més
s’adaptessin a les seves necessitats.
Els principals indicadors de l’Oficina durant 2009 han estat els següents:
Empreses
visitades
73

Institucions
visitades
15

Propostes
presentades
9

Propostes
concedides
6

Propostes
denegades
3

Gràficament, la distribució de l’impacte ha abastat tota la demarcació, on els pols
principals s’han situat al voltant dels parcs científics i tecnològics.

I l’impacte econòmic de l’actuació realitzada ha estat la següent:
Inversió
R+D+i
5.950.822€

Import
sol·licitat
3.673.526€

Pressupost
aprovat
2.796.591€

Ajut
concedit
1.175.221€

2006-2010

La línia d’actuació per enguany se centra a incrementar notablement les dades
d’impacte econòmic i expandir els serveis de l’Oficina al global d’empreses que vulguin
enfortir la seva actuació amb projectes d’R+D+I.

www.regioconeixement.cat
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LA MESA SOCIOECONÒMICA I EL PLA ESTRATÈGIC DEL CAMP DE TARRAGONA
La Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona, conformada per la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Reus, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Tarragona, la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, Comissions Obreres, la
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, PIMEC-Tarragona, el Port de
Tarragona, Unió de Pagesos, i Unió General de Treballadors, que coordina la
Universitat Rovira i Virgili, va impulsar el Pla Estratègic del Camp de Tarragona amb el
suport de la Generalitat de Catalunya.

http://www.urv.cat/plaestrategiccamp/

La missió de la Mesa Socioeconòmica és crear un espai d’anàlisi, reflexió i acció
coordinada per aportar a la societat i a les administracions públiques arguments útils
que contribueixin a orientar i impulsar el desenvolupament econòmic i social del
territori.

2006-2010

L’elaboració d’aquest Pla, dirigit per la URV, es va dur a terme en un entorn d’àmplia
participació (120 participants en representació d’institucions, administracions i
entitats) i ha dissenyat un escenari de futur ambiciós per al Camp basat en la
sostenibilitat, la cohesió social i econòmica i la creativitat per al període 2008-15.
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El Pla ha reflectit amb precisió les grans prioritats del territori a través de catorze
línies estratègiques que han treballat diversos temes: territori i infraestructures;
societat i institucions, i innovació, emprenedoria i activitats econòmiques, i ha
proposat el desenvolupament de quaranta accions específiques. La presentació
pública del Pla Estratègic del Camp de Tarragona fou presidida pel president de la
Generalitat de Catalunya.
Línies estratègiques
Territori i infraestructures
1. Consolidar el Camp de Tarragona com un àmbit territorial format per sis comarques i una
conurbació central que comparteixen un projecte comú
2. Ordenar les transformacions del territori en base a criteris de sostenibilitat, de respecte a
la identitat dels seus paisatges i del patrimoni cultural, encaixar els creixements en les
estructures urbanes existents i preservar els espais naturals i agrícoles
3. Millorar la connectivitat i la vertebració del territori i fomentar la mobilitat sostenible per
a la integració de noves formes d’ocupació, activitat econòmica i organització social
4. Impulsar una visió intermodal i coordinada dels sistemes de transport de mercaderies i la
modernització de les xarxes de serveis per a la competitivitat del territori
Societat i institucions
5. Fer del Camp de Tarragona un territori amb un alt potencial
formació i la creativitat de les persones

humà, estimulant la

6. Fomentar la planificació dels serveis a les persones en funció de les necessitats del
territori
7. Promoure un lideratge institucional basat en la coordinació, la simplificació
administrativa, la planificació i la participació ciutadana en decisions que afecten el conjunt
del Camp de Tarragona
Innovació, emprenedoria i activitats econòmiques
8. Consolidar un sistema territorial d’innovació per a fomentar la transferència de
coneixements, la innovació empresarial i la utilització de les noves tecnologies
9. Millorar l’eficiència del sistema productiu del Camp i avançar cap a un model econòmic on
la generació de coneixement tingui una incidència superior
10. Millorar l'estructura productiva del Camp, emfatitzant la necessitat de consolidar la
diversificació productiva i desenvolupar sectors i activitats emergents
11. Atraure talent que afavoreixi desenvolupar la innovació i, consegüentment, l’economia
del territori
12. Fomentar l’emprenedoria com motor del desenvolupament econòmic del Camp
mitjançant la implantació de sistemes locals d’innovació
Línies estratègiques transversals
13. Fer del Camp un territori amb una elevada cohesió social, on es garanteixi la igualtat
d’oportunitats, la convivència entre els seus ciutadans i la cohesió territorial i la qualitat de
vida
14. Gestionar i difondre el ric i divers patrimoni natural, històric i cultural del Camp de
Tarragona com a element diferenciador respecte altres territoris

Una vegada elaborat el Pla Estratègic, la Mesa ha
definit el treball a partir dels objectius següents:

-

-

-

Promoure la cooperació institucional i publicoprivada
al Camp.
Treballar projectes estratègics a proposta dels
patrons que després passen a recaure sobre les
administracions o institucions implicades.
Potenciar la implicació de les empreses en projectes
estratègics.
Vetllar per la materialització d’un acord territorial
per fomentar la competitivitat i la cohesió social del
Camp de Tarragona.
Vetllar pel seguiment del Pla Estratègic.
Difondre el Pla Estratègic i crear una imatge de
força de la zona.
Dur a terme exercicis de prospectiva territorial.

2006-2010

-
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FÒRUM PERMANENT UNIVERSITARI EUROMED
L’any 2006, en el marc d’una conferència de rectors de les universitats
euromediterrànies, es va constituir el Fòrum Permanent Universitari Euromed
(Euromed Permanent University Forum, EPUF), format inicialment per 62 universitats i
institucions d’educació superior, fruit del debat i l’experiència acumulada en els fòrums
universitaris mediterranis celebrats prèviament, i de la importància assolida per la
Declaració de Tarragona pel diàleg i la cooperació entre universitats euromediterrànies
de 2005.

L’EPUF té com a objectiu crear un espai Euromediterrani
d’educació superior i de recerca, promoure la societat del
coneixement, la col·laboració i el diàleg entre les
institucions educatives de la Unió Europea, de l’est i sud
dels països mediterranis, i millorar la qualitat en
l’ensenyament i la investigació, tot afavorint el dret bàsic
d’educació per a tothom.

Signatura de l’acta de constitució
Tampere (Octubre 2006)

2006-2010

La conferència va tenir lloc a Tampere (Finlàndia), trobada
que va ser organitzada conjuntament per la Universitat
Politècnica de Tampere i la Universitat Rovira i Virgili, sota
la presidència finlandesa de la Unió Europea i va comptar
amb el suport del govern finlandès i el de la Generalitat de
Catalunya.
En aquesta reunió es va
decidir nomenar president el
rector de la Universitat Rovira
i Virgili, Francesc Xavier Grau,
i que la seu de la Secretaria
Executiva de l’associació se
situés a la URV.

www.epuf.org
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Posteriorment, al mes de juny de 2007, la presidència alemanya de la Unió Europea
va decidir convocar una conferència ministerial sobre educació superior i recerca
científica que va tenir lloc el dia 18 de juny al Caire.
En la conferència hi van participar només
dues organitzacions, el Comitè de Seguiment
per a la Cooperació euromediterrània en
Recerca
i
Desenvolupament
Tecnològic
(MoCo) i el Fòrum Permanent Universitari
Euromed (EPUF). En representació de l’EPUF
hi va intervenir el president i rector de la
Universitat Rovira i Virgili.
L’any 2008 tingué lloc a Rabat la primera assemblea general ordinària de l’associació.
Entre altres qüestions, es va ratificar el rector de la URV com a president, i com a
vicepresident, Hassan Nadir Kheirallah, rector de la Universitat d’Alexandria. La
Secretaria Executiva va ser assignada al professor de la URV Enric Olivé. Des de la
tardor de 2008, en empara del que preveuen els seus estatuts, la presidència de
l’associació fou assumida per l’anterior rector de la URV, el Dr. Lluís Arola, que l’ocupa
actualment.
La segona assemblea general es va dur a terme el dia 26 d’octubre de 2009 a la
Université Saint Joseph de Beirut, coincidint amb la celebración del VI Fòrum
d’Universitats Euro-Mediterrànies. En aquesta assemblea es va presentar les activitats
de la Secretaria Executiva de l’EPUF dels darrers mesos, es va aprovar l’admissió de
nous membres a l’Associació, arribant al nombre de 106 associats, i es va definir els
projectes de futur de l’EPUF, així com les activitats previstes per al proper any, i els
reptes a assolir.
Esdeveniments principals
Tampere
(Finlàndia)

9 – 11 Octubre 2006

Alexandria
(Egipte)

11 – 12 Juny 2007

El Caire
(Egipte)

18 Juny 2007

Rabat
(Marroc)

26 Febrer 2008

Primera assemblea general ordinària de l’associació.
Seminari sobre la qualitat dins la regió Euro-Mediterrània.

Marsella
(França)

6 Octubre 2008

V Fòrum d’Universitats Euro-Mediterrànies.
Declaració de Marsella.

Beirut
(Líban)

26 Octubre 2009

Segona Assemblea General de l’EPUF.
VI Fòrum d’Universitats Euro-Mediterrànies.

Barcelona

20 d’abril de 2010
(previst)

Constitució del Fòrum Permanent Universitari Euromed (EPUF).
IV Fòrum d’Universitats Euro-Mediterrànies.
Declaració d’Alexandria.
Conferència ministerial sobre educació superior
científica.

i recerca

En l’actualitat l’EPUF avança en l’organització interna i en l’establiment de nous
objectius, alhora que augmenta el nombre d’associats i la rellevància de la xarxa com
a veu aglutinadora de l’espai d’educació superior a la Mediterrània davant
d’institucions europees, de països compromesos amb la política europea de veïnatge
(projecte euromediterrani) i d’institucions de països del Golf. Així s’ha realitzat l’estudi
“The Contribution of Euro-Mediterranean Universities to Social Progress” ,coordinat pel
professor Francisco Michavila, per a la conferència de rectors d’universitats del
Mediterrani, que tindrà lloc a Barcelona el proper 20 d’abril.
Per mantenir la seu de l’EPUF, la Universitat Rovira i Virgili compta amb un conveni
vigent des de l’any 2008 amb la Generalitat de Catalunya a través dels departaments
de Vicepresidència i d’Innovació, Universitats i Empresa i els anys 2007 i 2009, amb el
Ministeri d’Educació.
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Conferència de rectors d’universitats del Mediterrani.

