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1. Presentació del president

Un any més esteu llegint la Memòria anual del Consell Social, on podreu 
veure reflectits els acords, les accions, les activitats i els projectes executats 
pel Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili durant l’any 2011.

Després de gairebé vuit anys com a president d’aquest organisme, aca-
bo el temps del meu mandat; per tant, segurament no tindré una altra opor-
tunitat de presentar la Memòria del Consell Social. He de dir que durant 
aquests anys hem avançat molt, al mateix ritme que ho ha fet la nostra Uni-
versitat, que ha anat millorant dia a dia, malgrat l’entorn econòmic i financer 
que darrerament patim.

De tot aquest període recordaré amb satisfacció molts moments i situ-
acions, lligades a persones extraordinàries, que ara no us descriuré. Sí que 
vull esmentar, però, alguns acrònims perquè per ells mateixos diuen molt 
de la trajectòria positiva d’aquests anys: EEES (espai europeu d’educació 
superior, concretament l’adequació de les titulacions a aquest espai) i CEICS 
(Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud). 

Tanmateix, també recordaré el pas de la crisi que des l’any 2008 estem 
intentant superar per sortir-ne raonablement ben parats. Segur que ho fa-
rem, amb l’ajut de tota la comunitat universitària.

El balanç d’aquests quasi vuit anys és positiu. Però sempre s’hi podrà 
fer més, procurant que el Consell Social sigui encara més consell i que l’Ad-
ministració entengui i valori l’esforç de les persones que des de la universitat 
i des de la societat treballen plegades per aconseguir que la universitat i la 
societat esdevinguin més justes i humanes. Una societat, la de la Catalunya 
sud, amb un gran potencial i a la qual el Consell ha de servir fent-la progres-
sar en els àmbits del coneixement, de l’empresa i del territori , igual que ho 
fa la nostra Universitat

Les claus bàsiques per a l’èxit d’aquest repte de futur, tal com jo el veig, 
les podeu trobar en les meves paraules de l’acte d’inauguració del curs aca-
dèmic 2011–12, reproduït al final d’aquesta memòria, i en els darrers estu-
dis del nostre rector, Francesc Xavier Grau, “La universitat pública catalana 
d’avui: dimensió, eficàcia i eficiència” i “Propostes per a la universitat públi-
ca i el sistema de recerca i innovació de Catalunya”.
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Veig el futur amb esperança si treballem braç a braç societat i universi-
tat, perquè alguns canvis legislatius que s’albiren en el futur proper (llei de 
mecenatge, etc.) i les bases esmentades anteriorment, ben gestionades, po-
den permetre avançar, encara més, la Universitat Rovira i Virgili i la societat 
del sud de Catalunya.

Gràcies a tothom per aquests vuit anys, en què m’heu permès aportar 
les meves idees i esforços a la nostra estimada Universitat Rovira i Virgili.
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2. El Consell Social de la URV

2.1 Història

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili es va constituir per primer 
cop el 29 de setembre de 1995, sota la presidència del Sr. Josep M. Freixes i 
Cavallé. Posteriorment, el 30 de juny de 1999, es va constituir de nou a causa 
de l’entrada en vigor de la Llei 16/1998, dels consells socials de les universi-
tats públiques de Catalunya. En aquesta ocasió també va presidir el Consell 
Social el Sr. Josep M. Freixes i Cavallé.

El 24 de desembre de 2001 el Govern de la Generalitat va nomenar pre-
sident del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili el Sr. Josep Gomis i 
Martí, que va prendre possessió del càrrec el 4 de febrer de 2002.

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei d’universitats de Catalunya, al 
febrer de 2003, comença un període de transició després del qual cal tornar a 
constituir un nou Consell Social i adaptar-ne la composició i estructura a la 
nova regulació. Per dur a terme aquesta adaptació, la Llei fixava un període 
de sis mesos des de la publicació de l’Estatut de la Universitat al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, que es va fer el 8 de setembre de 2003. 

El 13 de maig de 2004 es constituïa el Consell Social de la URV, i prenia 
possessió del càrrec de president el Sr. Àngel Cunillera i Zárate, el qual va 
ser ratificat en el càrrec per acord del Govern de la Generalitat del 29 d’abril 
de 2008.

2.2 Legislació que el regula

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

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

L’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili també defineix el Consell 
Social com l’òrgan de participació de la societat en la Universitat; a més, con-
creta i desenvolupa totes aquelles funcions i competències encomanades al 
Consell Social per les dues lleis anteriors. L’Estatut de la URV va ser aprovat 
pel Decret 202/2003, de 26 d’agost, i publicat íntegrament en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 3963, de 8 de setembre de 2003.

Finalment, el Reglament d’organització i funcionament del Consell So-
cial de la URV, aprovat pel Ple del 13 de setembre de 2004, i modificat en el 
Ple del 9 de maig del 2007, en concreta el funcionament intern. 

Llei orgànica d’universitats: extracte referent als consells socials• 
http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/normes/LOU%20extracte%20
CS1.pdf
Llei d’universitats de Catalunya: extracte referent als consells socials• 
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/LUC-extracte%20refe-
rent%20al%20CS.pdf
Estatut URV: extracte referent al Consell Social:• 
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/estatuts-consell%20so-
cial.pdf
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social: text íntegre • 
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/reg.html

2.3 Composició del Ple (a 31 de desembre de 2011)

En representació dels interessos socials
Àngel Cunillera i Zárate. Govern de la Generalitat de Catalunya 
(president)
Jordi Bergadà i Masquef. Govern de la Generalitat de Catalunya
Anton Valero i Solanellas. Govern de la Generalitat de Catalunya
Jordi Salvador i Duch. Sindicats 

http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/normes/LOU extracte CS1.pdf
http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/normes/LOU extracte CS1.pdf
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/LUC-extracte referent al CS.pdf
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/LUC-extracte referent al CS.pdf
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/estatuts-consell social.pdf
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/estatuts-consell social.pdf
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/normes/reg.html
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Roser Recasens i Vives. Parlament de Catalunya
Albert Pallarès i Roig. Parlament de Catalunya
Joan Enric Carreres i Blanch. Antics alumnes
Ignasi Puig i Donet. Organitzacions empresarials
Josep Poblet Tous. Ens territorials 

Foto 1. Lliurament de les beques patrocinades Consell Social-Fundación Repsol

En representació del Consell de Govern
Consellers nats

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

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

Secretari executiu: 
Jordi Gavaldà i Casado
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Modificacions al llarg de l’any

La Sra. Noelia Valdivieso substitueix la Sra. Margarita Rebenaque des del 
mes de febrer.

La Sra. Joana Ramos Blesa substitueix el Sr. Eloi Menasanch des del mes 
de desembre. 

2.4 Organització i funcionament

De la Presidència

El president del Consell Social, nomenat per acord del Govern de la Gene-
ralitat d’entre els membres del Consell Social representatius de la societat 
catalana, té un mandat de quatre anys i és renovable per un únic període de 
la mateixa durada. 

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

L’actual president és el Sr. Àngel Cunillera. El seu nomenament el va 
acordar el Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2004 i el 29 d’abril de 
2008 en va aprovar la continuïtat en el càrrec.

De la Secretaria

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

El 13 de maig de 2004 el president va ratificar el nomenament del Dr. 
Jordi Gavaldà i Casado com a secretari executiu del Consell Social.
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Del Ple

El Ple està integrat per tots els membres; el president pot convidar a assistir a 
les reunions del Ple, amb veu i sense vot, persones expertes i membres de la 
comunitat universitària, d’acord amb la naturalesa dels assumptes que s’hi 
han de tractar. 

Els acords es prenen per assentiment o per majoria simple dels mem-
bres assistents a la reunió. En cas d’empat el vot del president és diriment.

El vot és indelegable i els acords del Ple són executius a partir del mo-
ment que s’adopten, exhaureixen la via administrativa i són impugnables 
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

De les Comissions

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

El Consell Social compta també, des del mes d’octubre de 2007, amb 
una Comissió per a la Creació d’Empreses d’Origen Universitari, que té la 
finalitat d’estudiar i elaborar l’informe previ al qual es refereix la disposició 
addicional 24 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació de la 
Llei orgànica d’universitats, i aprovar la participació o la desvinculació de la 
URV en aquestes entitats. 

Les comissions han de donar compte al Ple del Consell Social dels 
acords adoptats i del grau de compliment de les tasques encomanades.
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2.5 Participació i representació del Consell Social 
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Membres i personal del Consell Social
Àngel Cunillera x x x x (1) x x x x x x x x x x x x x x
Jordi Bergadà x x x (1) x
Enric Carreres x x x x (1) x x CTE

Antoni Gonzàlez x x x x
Francesc Xavier Grau x x x
Manuel Molina x x x
Albert Pallarès x x x (1) FLL

Josep Poblet x x x (1) x
Ignasi Puig x x x (1)
Joana Ramos x x x
Roser Recasens x x x (1) x x x
Josep Manel Ricart x x x
Jordi Salvador x x x (1)
Noelia Valdivieso x x x
Anton Valero x x x (1) x x
Jordi Gavaldà x (1) x (1) x x x x x

(1) Convidats
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3. Memòria d’activitats

3.1 Relació de sessions 

Del Ple

El Ple, compost per la totalitat dels membres del Consell Social i el secretari 
executiu, s’ha reunit en sis ocasions: 2 de març, 29 d’abril, 21 de juny, 25 de 
juliol, 3 de novembre i 23 de desembre.

De la Comissió Econòmica

La Comissió Econòmica, composta per la totalitat dels membres del Consell 
Social i el secretari executiu, s’ha reunit en sis ocasions: 2 de març, 29 d’abril, 
21 de juny, 25 de juliol, 3 de novembre i 23 de desembre.

3.2 Acords principals

Edificis i espais

Aprovar l’expedient de contractació OB 12/11, d’ obres de les instal-• 
lacions especials per a l’equipament científic del Centre d’R+D+I en 
Nutrició i Salut al campus Bellissens, complementàries del projecte 
executiu d’obra civil i instal·lacions, i autoritzar el rector a adoptar 
els acords pertinents.

Aprovar la segregació de la porció triangular de 540 m2 de la finca si-• 
tuada al C/ Marcel·lí Domingo núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tar-
ragona, referència cadastral 2753437CF5525S0001GT, propietat de la 
URV; la desafectació de la susdita porció de 540 m2, i la corresponent 
permuta amb la porció de 340 m2 de la finca que es troba a l’Institut 
Comte de Rius, referència cadastral 2753415CF5525S0001OT, propi-
etat de l’Ajuntament de Tarragona, d’acord amb la proposta presen-
tada pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2011.
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Autoritzar el rector a realitzar aquells actes necessaris per executar • 
aquest acord i demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la 
ratificació de l’acord de desafectació.

Aprovar la constitució d’un dret de superfície gratuït i amb una du-• 
rada de 75 anys en favor de la Fundació Institut Català d’Investigació 
Química, sobre una porció de 19.850 metres quadrats de la finca 65947, 
referència cadastral 2753439CF5525S, per ubicar els equipaments per 
a l’activitat de recerca de l’ICIQ, d’acord amb la proposta presentada 
pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2011 i autoritzar el rector a 
realitzar aquells actes necessaris per executar aquest acord.

Aprovar l’expedient de contractació SU 46/11, subministrament de • 
mobiliari per als laboratoris del Centre d’R+D+I en Nutrició i Sa-
lut —Fase 1— (exclosa àrea estabulari) del campus Bellissens de la 
URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

Aprovar l’expedient de contractació plurianual OB 48/11, obres • 
de reforma i ampliació de l’Escola Universitària de Turisme i Oci–
Geografia de la URV a Vila-seca i els treballs facultatius de direcció 
d’obra, direcció d’execució de les obres, seguiment del programa 
de control de qualitat, coordinació de seguretat i salut, projecte am-
biental i certificació energètica de final d’obra, i autoritzar el rector 
a adoptar els acords pertinents.

Aprovar l’expedient de contractació SU 28/11, subministrament i • 
instal·lació de mobiliari per als despatxos i aules destinats a l’Esco-
la Superior d’Arquitectura (ETSA) de la URV, i autoritzar el rector 
a adoptar els acords pertinents.

Aprovar l’expedient de contractació SU 32/11, subministrament • 
d’infraestructura tecnològica per a la investigació en ciències òmi-
ques per al Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV, i auto-
ritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

Aprovar l’expedient de contractació SU 16/11, subministrament • 
d’un total de 1.281 ordinadors personals, i autoritzar el rector a 
adoptar els acords pertinents.

Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 21/11, prestació • 
del servei de manteniment d’instal·lacions generals dels edificis, 
dependències i espais exteriors de la URV, i autoritzar el rector a 
adoptar els acords pertinents.



16 17

Memòria del Consell Social de la URV 2011

Aprovar l’expedient de contractació plurianual OB 27.2/08, obres • 
d’ampliació del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la In-
vestigació (CRAI) del campus Catalunya de la URV, i autoritzar el 
rector a adoptar els acords pertinents.

Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 25/11, contracte • 
per a la prestació del servei de manteniment i assistència de llicèn-
cies servidor i dels productes de la llicència Campus Microsoft, i 
autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents. 

Aprovar l’expedient de contractació SU 13/11, subministrament i • 
instal·lació de mobiliari per als despatxos, aules i Centre de Recerca 
per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) destinat al campus 
Terres de l’Ebre de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords 
pertinents.

Àmbit econòmic

Aprovar la Memòria econòmica auditada de l’exercici 2010 de la • 
URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del 
pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial 
anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern 
de 28 d’abril de 2011.

Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2010 de la Fun-• 
dació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la 
Fundació URV en la sessió de 27 d’abril de 2011.

Aprovar la planificació econòmica pluriennal per al període 2011-• 
14 (PEP 2011-2014), d’acord amb la proposta presentada per la Ge-
rència de la URV.

Establir —per a l’exercici 2012— en 300.000 euros (IVA exclòs) l’im-• 
port a partir del qual el rector requereix l’acord del Consell Social 
per exercir les facultats patrimonials que li atorga l’article 232 de 
l’Estatut de la URV. No obstant això, serà preceptiu l’acord de la 
Comissió Econòmica del Consell Social, qualsevol que sigui l’im-
port de l’acte d’adquisició i/o disposició de béns mobles, quan 
aquestes operacions facin referència a títols, valors, participacions 
socials, i en general, qualsevol operació societària amb participació 
de la URV.
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Aprovar les taxes per a la inscripció a les proves selectives del PDI/ • 
PAS (fix i temporal) de la URV, d’acord la proposta presentada per 
la Gerència de la URV.

Aprovar els preus dels crèdits del programa formatiu Study Abroad • 
per al curs acadèmic 2011-12, d’acord amb la proposta presentada 
pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2011.

Foto 2. Inauguració del curs acadèmic 2011-12 a la URV

Aprovar l’exempció d’abonar el 25% del preu dels crèdits recone-• 
guts per aquells estudiants que canviïn de grau dins d’un programa 
formatiu o bé entre aquells graus que comparteixin completament, 
almenys, el primer curs, d’acord amb el que estableix el Decret de 
preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Cata-
lunya per al curs 2011-12 i la proposta presentada pel Vicerectorat 
de Política Acadèmica i Científica.

Aprovar els preus anuals del Carnet d’Amics i Amigues de la URV, • 
segons la proposta presentada pel Gabinet Tècnic de la Gerència al 
juliol de 2011 que consta en el document presentat.

Acord d’assignar el nivell III als màsters oficials impartits per la • 
URV, d’acord amb el que estableix el Decret de preus dels serveis 
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acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC per 
al curs 2011-12 i la proposta prevista en el Pla d’actuació econòmica 
2011-13 de la URV.

En el cas de màsters interuniversitaris impartits de forma conjunta • 
amb universitats públiques catalanes, aplicar el mateix preu a tots 
els estudiants, que proposarà la universitat coordinadora.

En el cas de màsters interuniversitaris amb participació d’univer-• 
sitats de fora de Catalunya, seguir allò que indica el conveni. Si no 
està fixat, les universitats que matriculin aplicaran els preus esta-
blerts pels seus òrgans de govern. Estudiar la possibilitat, per al 
curs 2012-13, d’establir un preu públic per a màsters, que cobreixi 
fins al 30% del cost real.

Valorar l’aplicació de preus diferenciats per al curs 2012-13 per als • 
estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats 
membres de la Unió Europea, sens perjudici del que prevegin els 
convenis i tractats internacionals en aquesta matèria, d’acord amb 
la proposta presentada pel Vicerectorat de Política Acadèmica i Ci-
entífica.

Aprovar els preus de matrícula per als títols propis de formació • 
continuada de l’oferta formativa del curs 2011-12 de la Fundació 
URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

Acord per retornar a la URV 25.000 € producte de l’amortització • 
per part d’ACC1Ó de les accions de la URV en l’empresa INVER-
TEC, segons la proposta presentada pel Consell de Govern de 24 
de febrer.

Règim intern

Aprovar la Memòria 2010 del Consell Social.• 

Aprovar la liquidació del Pressupost 2010 del Consell Social.• 

Aprovar la convocatòria curs 2011-12 de les beques patrocinades • 
Repsol-Consell Social URV per al curs 2011-2012.

Aprovar la convocatòria 2011-12 dels premis Consell Social a la • 
Qualitat Docent.
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Aprovar la convocatòria curs 2011-12 dels premis del Consell Social • 
als millors treballs de recerca de secundària i cicles formatius de 
grau superior.

Aprovar la convocatòria 2012 del premi Maria Helena Maseras a un • 
treball de recerca de batxillerat en estudis de les dones i el gènere.

Aprovar la convocatòria 2011-12 dels ajuts del Consell Social a les • 
millors idees emprenedores.

Aprovar la convocatòria 2011-12 dels ajuts del Consell Social per a • 
estudiants de la URV en situació d’especial dificultat.

Aprovar la convocatòria 2012 dels premis Consell Social a la Qualitat • 
i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS.

Aprovar suprimir la indemnització per assistència a reunions con-• 
secutives en el temps, a partir de la segona reunió.

Personal

Autoritzar modificar la plantilla de personal docent i investigador, • 
d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern. 

Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per • 
a l’exercici 2011. 

Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici • 
2012.

Assignar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de • 
2011, els complements addicionals autonòmics per mèrits de recer-
ca al PDI funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avalua-
ció de l’AQU. 

Assignar, a proposta del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011, • 
el complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al PDI 
funcionari i laboral que ha obtingut l’informe favorable d’avalua-
ció de l’AQU.

Assignar, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2011, • 
els complements addicionals autonòmics per mèrits de docència i 
de gestió al PDI funcionari i laboral que ha obtingut l’informe favo-
rable d’avaluació de l’AQU.
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Assignar el complement de valoració del pacte de dedicació al PDI, • 
corresponent a la valoració del pacte de dedicació 2009-10 a escala 
individual, d’acord amb la normativa i a proposa del Consell de 
Govern de 21 de desembre de 2010.

Aprovar la convocatòria 2011-12 dels premis Consell Social a la • 
Qualitat Docent.

Aprovar la convocatòria 2012 dels premis Consell Social a la Qua-• 
litat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del 
PAS.

Aprovar la relació de llocs de treball del PAS de la URV, any 2011. • 

Aprovar, a proposta de la Comissió de Recursos Humans, la modi-• 
ficació de les places de PAS. 

Assignar gratificacions extraordinàries al PAS de la URV, exercici • 
2010.

Relacions amb la societat

Aprovar la proposta presentada d’un acord de col·laboració entre • 
la URV, el Consell Social i la Fundació URV.

Ratificar el concert hospitalari entre la Universitat Rovira i Virgili, • 
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i centres adscrits al grup 
SAGESSA.

Ratificar la participació de la URV en l’Associació Pol del Coneixe-• 
ment Catalunya Sud en substitució de l’Associació Campus Inter-
nacional Catalunya Sud.

Aprovar la concessió d’un préstec de 450.000 € al Consorci per a • 
la Millora de la Competitivitat del Turisme i l’Oci per finançar el 
projecte “Pla de reforma de la competitivitat de l’enoturisme a les 
comarques de Tarragona”.

Aprovar la participació de la URV en la xarxa Agència Università-• 
ria de la Francofonia.

Aprovar la desvinculació de la Universitat Rovira i Virgili de la • 
xarxa Copernicus Alliance, en els termes aprovats pel Consell de 
Govern del 22 de desembre de 2011.

Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a l’As-• 
sociació de Programes Universitaris Nord-Americans a Espanya 
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(APUNE), en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de 
desembre de 2011.

Aprovar la participació de la URV al Sinano Institute.• 

Foto 3. Acte d’investidura com a doctor honoris causa del Sr. Josep Maria Recasens

Aprovar la convocatòria curs 2011-12 dels premis del Consell Social • 
als millors treballs de recerca de secundària i cicles formatius de 
grau superior. 

Aprovar la convocatòria 2012 del premi Maria Helena Maseras a un • 
treball de recerca de batxillerat en estudis de les dones i el gènere.

Aprovar la convocatòria 2011-12 dels ajuts del Consell Social a les • 
millors idees emprenedores.

Constitució i participació de la URV en altres empreses

Aprovar la participació de la URV en l’empresa Advanced Energy • 
Concepts and Technologies.

Aprovar la participació de la URV en l’empresa Energy Efficiency • 
Plus.
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Aprovar la desvinculació de la URV de l’empresa INVERTEC, mit-• 
jançant l’amortització per part d’ACC10 de les accions de la URV, 
i el retorn a la URV dels 25.000 euros desemborsats per les accions 
subscrites.

Aprovar l’ampliació de capital de l’empresa ImicroQ, en els termes • 
descrits en l’informe presentat per la Fundació URV i condicionada 
a la presentació d’un pacte entre socis que limiti, com a màxim, la 
responsabilitat de la URV a la que estableix la clàusula de dilució.

Àmbit solidari

Aprovar la convocatòria curs 2011-12 de les beques patrocinades • 
Repsol-Consell Social URV per al curs 2011-12.

Aprovar la convocatòria 2011-12 dels ajuts del Consell Social per a • 
estudiants de la URV en situació d’especial dificultat.

Centres i Ensenyaments

Emetre un informe favorable a l’adscripció del Centre d’Estudis • 
Superiors de l’Aviació (CESDA).

Emetre un informe favorable a la desadscripció dels centres ads-• 
crits Escola Universitària Bettatur i Escola Universitària de Relaci-
ons Laborals Sancta Maria Maris.

Emetre un informe favorable a la creació de la Facultat de Turisme i • 
Geografia i la supressió de l’Escola Universitària de Turisme i Oci.

Emetre un informe favorable a la creació de la Facultat d’Infermeria • 
i la supressió de l’Escola Universitària d’Infermeria.

Emetre un informe favorable a sol·licitar a la Generalitat de Catalu-• 
nya l’adscripció del centre Escola Universitària d’Esports i Salut de 
les Terres de l’Ebre, un cop se signi el conveni de col·laboració amb 
EUSES Terres de l’Ebre SL.

Emetre un informe favorable a la implantació dels programes de • 
doctorat Canvi Climàtic i Arquitectura, Urbanisme i Edificació.

Emetre un informe favorable a la implantació ó dels màsters uni-• 
versitaris següents:
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Estudis Avançats en Administració i Dret Públic —

Relacions Euromediterrànies (interuniversitari) —

Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible —

Enginyeria Química —

Investigació en Enginyeria Química i de Processos —

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comuni- —
cacions (interuniversitari)

Aprovar l’extinció dels màsters universitaris següents:• 

Estudis Culturals Mediterranis  —

Enginyeria Ambiental (MENTA) —

Enginyeria Química i de Processos (MEQIP) —

Foto 4. Acte de lliurament dels Premis Consell Social a la Qualitat Docent

Aprovar el projecte d’internacionalització de les associacions d’es-• 
tudiants URV. 

Aprovar el projecte d’internacionalització de l’associació d’estu-• 
diants de la Facultat de Medicina i Ciències Mèdiques Bàsiques i 
dotar-lo amb 3.000 €.
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Aprovar dotar l’associació AEGEE-URV amb 3.000 € per organitzar • 
The Mediterranean Summer Xperience, sense caràcter recurrent.

Aprovar una col·laboració de 1.000 € a la Facultat de Ciències Eco-• 
nòmiques i Empresarials, per a les Olimpíades Matemàtiques del 
curs 2010-11.

Aprovar coparticipar en un 50% amb la industría química de Tarra-• 
gona en les despeses d’edició del llibre de prestigi de la URV pro-
posat per l’ETSEQ, fins a un màxim de 7.000 €. 

Aprovar una col·laboració econòmica de fins a 2.000 € per a la Jor-• 
nada sobre Humanitats, proposada per la Facultat de Lletres.

Aprovar una dotació de fins a 10.000 € per a la Universitat d’Estiu • 
2011, de manera extraordinària i no recurrent.

Foto 5. Presentació del llibre La química de l’aire

Aprovar la implantació del màster universitari Planificació Territo-• 
rial: Informació, Eines i Mètodes.
Aprovar posposar la implantació del grau d’Enginyeria d’Edifica-• 
ció al curs 2012-13.

Aprovar les modificacions següents:• 
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Modificar el títol de grau d’Enginyeria d’Edificació amb la in- —
clusió d’un curs d’adaptació que permeti obtenir el grau als 
titulats en Arquitectura Tècnica.

Modificar el títol de grau de Relacions Laborals i Ocupació  —
amb la inclusió d’un curs d’adaptació que permeti obtenir el 
grau als diplomats en Relacions Laborals.

Modificar el títol de grau de Treball Social amb la inclusió d’un  —
curs d’adaptació que permeti obtenir el grau als diplomats en 
Treball Social.

Aprovar modificar el grau en Pilot d’Aviació Comercial i Operaci-• 
ons Aèries amb la inclusió d’un curs d’adaptació que permeti ob-
tenir el grau als titulats de Pilot de Transport de Línia Aèria amb 
Llicència ATPL (Airline Transport Pilot Licence) i el reconeixement 
complet del títol propi de graduat superior en Aviació Comercial – 
Pilot de Transport de Línia Aèria.

Aprovar la implantació al curs 2011-2012, amb les modificacions • 
que es puguin derivar del procés d’avaluació, i condicionat a la 
verificació i autorització, dels màsters universitaris següents:

Estudis Avançats en Administració i Gestió Públiques —

Relacions Euromediterrànies —

Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible  —

Enginyeria Química —

Noves Fronteres en Enginyeria Química i de Processos  —

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comuni- —
cacions

Aprovar la desactivació durant el curs 2011-12 dels masters univer-• 
sitaris següents:

Antropologia Urbana —

Química a la Indústria —

Traducció i Estudis Interculturals —

Aprovar l’extinció dels ensenyaments oficials següents:• 

Bioquímica  —

Diplomatura de Turisme de l’Escola Universitària de Turisme  —
Bettatur (amb efectes 2009-10)
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Aprovar l’extinció dels màsters universitaris següents: • 

Estudis Culturals Mediterranis  —

Enginyeria Ambiental (MENTA)  —

Enginyeria Química i de Processos (MEQIP) —

Aquesta extinció queda condicionada a la verificació i implantació 
2011-dels màsters universitaris en Relacions Euromediterrànies, 
Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible i Noves Fronteres 
en Enginyeria Química i de Processos respectivament, per al curs 
2011-12. 

Aprovar l’extinció dels títols oficials de màster universitari se-• 
güents:

Ciència i Enginyeria de Materials —

Psicologia de l’Educació  —

Foto 6. Inauguració del curs acadèmic a la Universitat Rovira i Virgili
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3.3 Projectes destacats de l’exercici 2011

Convocatòria dels premis Consell Social URV a la Qualitat Docent

Convocatòria dels premis Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió 
Administrativa i Tècnica del PAS

Convocatòria de les beques copatrocinades pel Consell Social i Fundación Repsol 

Convocatòria dels premis als millors treballs de recerca de secundària

Convocatòria del premi Maria Helena Maseras a treballs de recerca de secundària en temes 
de gènere

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

Col·laboració amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per a les Olimpíades 
d’Economia

Col·laboració del Consell Social en el projecte del suplement jove del Diari de Tarragona 

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

Convocatòria d’ajuts a les millors idees emprenedores

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

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

Promoció de la projecció exterior de la URV

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

Col·laboració en la Jornada d’Humanitats de la Facultat de Lletres

Signatura d’un acord de col·laboració entre la URV, el Consell Social i la Fundació URV

Participació en els ajuts a la valorització del coneixement 

Participació en els ajuts per a fires i promocions científiques

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

Participació en la Càtedra d’Inclusió Social de la URV

Participació en el projecte d’internacionalització de les associacions d’estudiants de la URV

Col·laboració econòmica en la Universitat d’Estiu

Coedició amb Dow Chemical del llibre de prestigi “La química de l’aire”
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3.4 Projectes i activitats desenvolupats 

Premis Consell Social a la Qualitat Docent

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

Foto 7. Guanyadors del Premi Consell Social a la Qualitat Docent

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

Els treballs premiats van ser els següents:

Modalitat indiVidUal

“Disseny i experimentació metodològica d’activitats d’aprenentatge i servei 
aplicades a estudiants de periodisme de la URV”

Professor: Antoni Pérez-Portabella, Facultat de Lletres.
 

Modalitat col·lectiVa 
“Programa formatiu per a estudiants xinesos a la URV”
Professorat: Esther Forgas Antoni Nomdedeu, Facultat de Lletres. 

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/premis.html
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resUM del PreMi indiVidUal

Disseny i experimentació metodològica d’activitats d’aprenentatge i servei aplicades 
a estudiants de periodisme de la URV

Presentat per Antoni Pérez-Portabella López
Professor del Departament d’Estudis de Comunicació de la URV

Aquesta candidatura individual presenta tres accions innovadores d’apre-
nentatge i servei aplicades a estudiants de Periodisme de la URV el darrer 
curs. Totes tres han generat nous escenaris de pràctiques docents que es de-
senvolupen en diferents àmbits dins de la mateixa societat i han possibilitat 
uns bons resultats, de manera que han millorat clarament l’aprenentatge. 
Totes són fruit de l’experimentació realitzada al llarg diversos anys.

Aquestes metodologies es duen a terme als estudis de Comunicació 
de la URV i tenen en comú dos aspectes importants: a) donar dimensió i re-
percussió social a les pràctiques docents de l’alumnat, i b) oferir un espai de 
participació en el procés d’aprenentatge a altres sectors de la societat.

Aquestes accions pretenen enfortir el grau de simulació de les pràcti-
ques fins a arribar a la mateixa realitat social amb la voluntat de:

Generar nous mecanismes que incrementin la motivació i actitud • 
de l’alumnat en les pràctiques.

Enfortir el compromís amb l’ètica i la responsabilitat social com a • 
ciutadà i com a professional futur de l’àmbit de la comunicació.

L’aplicació d’aquestes metodologies ha significat un canvi rellevant en 
el rol del docent a causa de la necessitat de dissenyar tasques autèntiques 
que requereixen establir acords amb agents socials externs a la universitat, 
difondre l’activitat, planificar accions i crear nous escenaris d’avaluació de 
caràcter transparent. El docent incrementa el seu rol de facilitador/ coaching, 
ja que presenta reptes col·lectius dirigits en benefici d’un sector o sectors de 
la societat.

En concret, les experiències són les següents:

a) Activitat “Els problemes dels veïns” (octubre/novembre 2010)
Duta a terme en l’assignatura obligatòria Infodisseny de Periodisme. 

Va comptar amb la col·laboració de les federacions veïnals de Tarragona i el
Science Shop del Projecte APQUA. En aquesta penúltima pràctica del 

curs, vuit equips d’estudiants es van relacionar amb diverses associacions de 
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veïns de Tarragona amb la finalitat d’analitzar un problema determinat que 
va proposar cada entitat (la situació del preventori, El cruising a Capellans, 
la manca de residències per la gent gran, la mobilitat a la Part Alta, el barran-
quisme al segle xxi, les barreres arquitectòniques a Tarragona, la manca de 
seguretat, i la petroquímica i els veïns). Els alumnes es van documentar, van 
realitzar entrevistes, van consultar arxius i altres fonts (durant un mes i mig) 
a fi de generar una estratègia discursiva i material gràfic que van presentar 
oralment en una jornada oberta al públic a l’Aula Magna del campus Cata-
lunya davant representants de diferents partits polítics.

L’objectiu de l’activitat, a més de desvetllar el compromís social, és de-
senvolupar habilitats comunicatives relacionades amb la construcció d’un 
discurs com l’estructura i l’estratègia de l’exposició, aspectes de locució, co-
municació no verbal o el disseny del material de la presentació.

b) Activitat “A 3 bandes” (maig 2010)
Acció realitzada en l’assignatura Producció i Realització de Programes 

d’Actualitat de Periodisme. Els estudiants del segon cicle van realitzar quatre 
programes de televisió centrats en diversos col·lectius socials del Camp de 
Tarragona: el gai i lèsbic, la gent gran, els mariners i els científics de L’ETSE-
ETSEQ (URV). Per fer-ho, es van posar en contacte amb els col·lectius 
prèviament per planificar, idear i documentar els continguts.

En la sessió de presentació i valoració van participar professionals de 
televisions locals i els representants de diferents col·lectius. A la trobada, els 
professionals van analitzar la viabilitat del formats i els representants de la 
societat van comentar si se senten ben reflectits en aquests programes i en els 
mitjans de comunicació en general. La sessió va ser oberta a tothom.

c) Projecte “Descobreix el periodisme amb Rosa Maria Calaf a Documenta”
Es tracta d’una experiència de mentoria d’estudiants universitaris 

a altres nivells educatius. Els estudiants de Periodisme s’han convertit en 
formadors d’alumnes d’altres nivells educatius per ajudar-los a descobrir la 
professió de la mà de Rosa Maria Calaf en la plataforma multimèdia Docu-
menta.

Els estudiants no només han aplicat la seva experiència com a alumnes 
“avançats”, també han reflexionat sobre com podien arribar als futurs alum-
nes i han generat recursos didàctics com tutorials en vídeo, monogràfics i 
entrevistes. El projecte, en el qual s’han inscrit més de 100 escoles, ha estat 
possible gràcies a un acord entre la reconeguda periodista Rosa María Calaf, 
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Kton i Cia creadora de Documenta, el Departament d’Estudis de Comunica-
ció de la URV i el suport del Consorci d’Educació de Barcelona.

Els resultats d’aquestes pràctiques desprenen que la simulació i l’expo-
sició en societat motiva molt els alumnes i millora la qualitat de l’aprenentat-
ge. Els alumnes són més responsables amb el seu treball i observen com no-
més depèn d’ells aconseguir millor o pitjor les destreses que les assignatures 
els plantegen. En aquests escenaris es facilita força una avaluació orientada a 
l’aprenentatge perquè es produeix una autoreflexió contínua de la seva acció 
i del rol facilitador del docent. 

D’altra banda, els alumnes, si realitzen pràctiques amb públic real, tam-
bé desenvolupen competències relacionades amb l’ètica i la responsabilitat 
social com a ciutadans i com a professionals (competència nuclear URV). Ve-
uen que el seu treball té implicacions socials i per això activen una responsa-
bilitat i uns valors que ells ja han d’assumir com la veracitat de la informació 
o el respecte, per posar només alguns exemples.

resUM del PreMi col·lectiU

Programa formatiu per a estudiants xinesos a la URV

Presentem el “Programa formatiu per a estudiants xinesos a la URV” al Pre-
mi per a la Qualitat Docent del Consell Social de la URV 2011, en primer lloc, 
per la importància acadèmica, pedagògica i social en l’organigrama de la 
URV, perquè d’aquesta manera contribueix a la millora de la qualitat de la 
docència i presenta uns mètodes docents innovadors i, en segon lloc, perquè 
la nostra proposta compleix amb escreix tots els criteris de valoració per ob-
tenir el Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent 2011. 

En el primer apartat, “Antecedents”, hem insistit en principi de l’esta-
bliment dels convenis de col·laboració entre la URV i diverses universitats 
xineses, acció decisiva que ha comportat l’èxit creixent de participació dels 
estudiants xinesos en els cursos que hem anat oferint des de l’any 2005 (dels 
16 alumnes del primer any hem passat als 188 del curs actual). 

En el segon apartat, “Justificació de la proposta”, hem donat rellevància 
a la importància acadèmica, pedagògica i social del “Programa formatiu” en 
l’organigrama de la URV. S’inscriu en les actuacions conjuntes de grups do-
cents de la URV, i destaquem de manera molt especial que el professorat im-
plicat en el desenvolupament i la gestió dels cursos és nombrós, cohesionat 
i estable. Actualment està format per docents de vuit departaments i de tres 
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facultats de la URV: de la Facultat de Lletres hi participen el departaments 
de Filologies Romàniques, d’Estudis Anglesos i Alemanys, de Geografia, i i 
d’Història i Història de l’Art; de la Facultat de Ciències Econòmiques i Em-
presarials hi prenen part els departaments de Gestió d’Empreses i d’Econo-
mia, i de la Facultat de Ciències Jurídiques hi participen els departaments 
de Dret Públic i de Dret Privat, Processal i Financer. A més, en formen part 
docents del Servei Lingüístic de la URV. 

En el tercer apartat, “Tipologia dels cursos que oferim”, exposem les 
característiques principals dels cursos duts a terme: Curs Intensiu d’Espanyol 
Inicial, Curs Intensiu d’Espanyol Intermedi, Curs Universitari de Llengua i Cultu-
ra Hispànica, Curso d’Especialització en Llengua Espanyola, Curs de Complements 
de Formació en Llengua Espanyola, Màster Oficial d’Ensenyament de Llengües Es-
trangeres (Espanyol llengua estrangera) i Màster de Relacions Empresarials entre 
Europa, la Xina i Amèrica Llatina. Com s’observa clarament en la programació 
d’aquests cursos, per primera vegada a la URV existeix un programa for-
matiu que aconsegueix conjuntar i harmonitzar docents de diferents depar-
taments i de diferents facultats, tal com es demostra amb la inclusió de la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de la Facultat de Ciènci-
es Jurídiques en la formació d’estudiants xinesos. I cal insistir en el fet que 
un element decisiu per fomentar aquesta interdisciplinarietat ha estat l’èxit 
progressiu pel que fa al nombre d’estudiants xinesos interessats a seguir els 
cursos que hem anat proposant. 

En el quart apartat, “Adequació del Programa formatiu per a estudi-
ants xinesos als criteris de valoració de la convocatòria dels Premis Consell 
Social URV a la Qualitat Docent 2011”, hem presentat els trets característics 
i innovadors del “Programa formatiu..” estructurats a partir de la conside-
ració dels criteris de valoració de la convocatòria dels Premis Consell Social 
URV a la Qualitat Docent 2011. Com s’ha pogut observar, hi destaquen els 
elements següents: 

Per primera vegada, des de la dissolució de les antigues carreres de • 
Filosofia i Lletres, existeix un curs que ha reunit les diverses matè-
ries i els ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat de Lletres, 
ampliades des del curs 2010-11 a la Facultat de Ciències Jurídiques 
i a la Facultat d’Economia. 

Un grau elevadíssim d’innovació docent del “Programa forma-• 
tiu...” que presentem, ja que totes les matèries s’han hagut de disse-
nyar de nou per a aquests cursos. 
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Un enorme esforç d’adaptació didàctica, amb la implantació de l’ei-• 
na informàtica Moodle a les classes a partir de la segona i tercera 
edició del curs (2006-07 i 2007-08) i amb l’adaptació al nou marc 
docent a partir de les directrius de l’EEES. S’ha preparat la docència 
centrada en l’aprenentatge, en el paper actiu dels estudiants i en la 
importància de l’adquisició de competències per desenvolupar la 
capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida. 

Activitats preparades • ad hoc per als cursos dels alumnes xinesos 
que demostren clarament la integració de les TIC a les nostres tas-
ques docents. 

Augment creixent dels alumnes matriculats en els cursos: dels 16 al • 
primer any als 188 d’aquest curs. 

La consideració del Curs de Llengua i Cultura Hispànica•  com una 
eina d’enfortiment de les relacions entre les universitats xineses i 
la URV. 

L’enorme impacte social dels alumnes xinesos per a Tarragona i per • 
a la URV des del curs 2005-06. 

La interculturalitat i l’enriquiment de la resta d’estudiants de la • 
URV. 

El paper de l’estudiant en el centre del procés d’aprenentatge a par-• 
tir de l’adaptació dels programes i de la creació de nous. 

La facilitació a l’homologació dels estudis fets a la URV a tot l’espai • 
europeu mitjançant l’estructuració dels cursos en ECTS. 

La visibilitat de les activitats relacionades amb el “Programa for-• 
matiu...” en els mitjans de comunicació. 

Per tot el que hem explicat pensem que la nostra proposta és mereixe-
dora del Premi per a la Qualitat Docent del Consell Social de la URV 2011. In-
novació docent, qualitat, actualització, revisió, treball en equip, cohesió, etc., 
són termes que vertebren el “Programa formatiu...” dut a terme des del curs 
2005-2006. I malgrat que tot allò relatiu a la recerca no forma part explícita 
dels criteris de valoració d’aquesta convocatòria, cal destacar molt especial-
ment les conseqüències en les investigacions individuals i col·lectives que 
comporta la planificació i actuació del “Programa formatiu...” presentat. 
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Premis Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Admi-
nistrativa i Tècnica del PAS

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

Per segona vegada es va convocar el Premi a la Qualitat i Millora Contínua 
de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS, que té com a finalitat identifi-
car i reconèixer les iniciatives conjuntes del PAS per millorar, mitjançant pro-
cediments innovadors, l’exercici de la gestió i l’administració universitària, 
a més de les tasques de suport, assistència i assessorament dels processos 
necessaris per assolir els objectius de la Universitat.

El premi està dotat amb 5.000 euros, que s’hauran de destinar a activi-
tats o mitjans relacionats amb el projecte o avantprojecte guardonat.

El treball premiat va ser el següent:

“Sistema de gestió de cita prèvia” 
Autors: Josepa Gallofré Pujol, Xavier López Vilar i Luis Miguel Sanz 
Gutiérrez 

Foto 8. Lliurament del Premi Consell Social a la gestió del PAS

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/premis.html
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resUM del PreMi 

La gestió de les sol·licituds de beca per part dels alumnes durant el període 
de matrícula provocava la presència contínua de persones al Servei de Ges-
tió Acadèmica que venien a portar la documentació per fer el tràmit. Aquests 
estudiants es presentaven sense cap mena de cita prèvia, cosa que generava 
cues, nervis i sobrecàrregues puntuals de feina que provocaven una gestió 
ineficient i, en alguns casos, una mala imatge del Servei.

Des del primer moment que va sorgir la necessitat i es va començar a 
analitzar el projecte, es va pensar en un sistema que donés resposta al pro-
blema de les beques, però també es va pensar a desenvolupar-lo de forma 
prou flexible que pogués millorar la gestió de molts altres àmbits de la URV. 
El potencial, d’un sistema d’aquestes característiques era considerable.

Per tant, el projecte havia de tenir uns requists imprescindibles, que 
podem resumir

En els punt següents:

Que es pogués fer servir en qualsevol unitat de la URV.• 

Que cada unitat tingués la possibilitat de definir diversos processos • 
de gestió susceptibles de tenir un sistema de cita prèvia.

Que a cada procés se li pogués definir un temps d’atenció a l’usuari • 
variable segons la durada prevista del procés.

Que es pogués definir un nombre d’usuaris variable que poden • 
atendre un procés simultàniament. Fins i tot, que un mateix usuari 
tingués la possibilitat de donar suport a més d’un procés en una 
franja de temps determinada.

Que es poguessin definir de forma totalment flexible diversos perí-• 
odes d’atenció per al procés, diversos dies de la setmana i diverses 
franges horàries dins un mateix dia.

Que el sistema fos accessible des de qualsevol pàgina web de la • 
URV, amb l’objectiu que cada unitat tingués la possibilitat de cridar 
el sistema d’allà on li convingués, sense necessitat de passar per 
una pàgina web comuna per a tots els processos de cita prèvia.

Al juliol de 2009 el sistema es va implantar al Servei de Gestió Acadè-
mica. Posteriorment, atès l’èxit que va tenir, s’ha anat estenent a diversos 
àmbits de la gestió de la URV.

En resum, més de 13.000 cites prèvies demanades en un any i mig de 
funcionament del sistema, que han millorat la gestió de diverses unitats de 
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la URV. Això ha repercutit tant en l’augment de l’eficiència de la mateixa 
gestió interna de cada unitat com en el grau de satisfacció dels usuaris del 
sistema, que han pogut efectuar diverses gestions amb més rapidesa i flexi-
bilitat horària.

Per tal de continuar aprofundint en el sistema, presentem aquest pro-
jecte, que permetrà donar resposta a algunes mancances o possibles millores 
que s’hi han detectat com a conseqüència de la posada en marxa.

D’aquesta manera n’aconseguirem augmentar la utilització i l’extensió 
a altres unitats organitzatives de la Universitat.

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

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

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

Aquest any s’han convocat els ajuts per novena vegada. Al setembre, 
la comissió que ha de decidir sobre les sol·licituds d’ajuts de la convocatòria 
anterior va atorgar beques a cinc estudiants de la URV, per un import total 
de prop de 8.600 euros, destinats a cobrir les taxes de matrícula i a subven-
cionar part de les despeses en material didàctic, transport i residència dels 
estudiants.

Convocatòria de beques copatrocinades pel Consell Social i la Fundación 
Repsol

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

Tant per raons d’equitat com de rendibilitat social, és necessari que les per-
sones més ben preparades i motivades puguin accedir a l’ensenyament su-
perior, independentment de la seva situació econòmica i social. A vegades, el 
principal obstacle per accedir-hi no és el cost econòmic dels estudis univer-
sitaris, sinó el cost d’oportunitat que suposa que un jove hagi de retardar la 
seva incorporació al món laboral per continuar els estudis. Moltes famílies 
no poden assumir aquest cost d’oportunitat i opten perquè deixi els estudis, 
deixant de banda la seva capacitat intel·lectual o vocació per l’aprenentatge.

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html
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Per contribuir a disminuir aquests obstacles als nois i noies que malgrat 
el seu bon rendiment acadèmic i voluntat d’accedir a l’ensenyament superior 
no poden fer-ho, el Consell Social ha convocat per setena vegada les beques 
patrocinades pel Consell Social i Fundación Repsol, que faciliten a les famílies 
amb dificultats especials l’accés i la permanència a la URV dels seus fills.

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

La comissió de selecció de les beques patrocinades ha adjudicat aquest 
any les següents cinc noves beques patrocinades per a alumnes que han co-
mençat el curs 2011-12:

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

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

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

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

S’ha fet la quarta renovació de les següents beques concedides en la 
convocatòria 2007-08:

beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant • 
d’Història de l’Art (5è curs)

beca anual renovable de sis cursos acadèmics a un estudiant de Me-• 
dicina (5è curs)

beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant • 
d’Història (5è curs)

També s’ha atorgat la tercera renovació de les següents beques concedi-
des en la convocatòria 2008-09:

beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant de • 
Psicologia (4t curs) 

beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant de • 
Dret (4t curs) 



38 39

Memòria del Consell Social de la URV 2011

beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant • 
d’Administració i Direcció d’Empreses (4t curs) 

A més de la segona renovació de les següents beques concedides en la 
convocatòria 2009-10:

beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiants • 
de grau de Comunicació Audiovisual (3r curs)

beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant de • 
grau de Biotecnologia (3r curs)

beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant de • 
grau de Geografia i Ordenació del Territori (3r curs)

I la primera renovació de les següents beques concedides en la convo-
catòria 2010-11:

beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant de • 
grau de Llengua i Literatura Catalanes (2n curs)

beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant de • 
grau d’Educació Infantil (2n curs) 

Aquestes beques estan dotades amb 5.000 euros anuals, subjectes als 
requisits de renovació regulats en les bases de la convocatòria.

Premis Consell Social al millor treball de recerca de batxillerat

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

Aquest any s’han convocat per sisena vegada els Premis Consell Social URV 
a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de 
grau superior, corresponents al curs acadèmic 2009-10.

Al Consell Social pensem que l’estudiant que ha après a fer un bon 
treball de recerca a secundària ha fet el primer pas per assolir l’excel·lència 
universitària i professional. Per això, aquests premis estan destinats a recom-
pensar l’esforç de l’alumnat de centres de secundària de les comarques de 
Tarragona que han elaborat un treball de recerca fet amb rigor i qualitat. 

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

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/premis.html
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Els treballs guanyadors han estat:

“Savinosa, ja et conec”, de David Bayerri Ortega 
 Centre: IES Antoni de Martí i Franquès. Tutora: Ana Magdalena 

López 

“Fracàs escolar: estudi de l’efecte de l’ambient sobre el fracàs escolar”, 
de Priscila Tamara Bonina Silva 

 Centre: IES Antoni de Martí i Franquès. Tutora: Asun Tortosa 

“El llevat, una eina per a l’enologia”, de Zoe Cholbi 
 Centre: Col·legi Sant Pau Apòstol. Tutora: Margarida Riera

“Què podria dir Sigmund Freud a Mafalda?”, de Cecília García Guerrero
 Centre: IES Andreu Nin. Tutora: Laura Pellicer García 

“Disseny, construcció i vol d’una nau no tripulada”, de Xavier Just 
Muñoz 

 Centre: La Salle-Reus. Tutor: Josep Antoni Jiménez

“La porta de Tarragona”, de David Lobo Alcoverro
 Centre: IES Sant Pere i Sant Pau. Tutor: Ángel Casado 

“La teràpia natural a Cambodja. Recerca d’un antifúngic d’origen natu-
ral”, de Marina Roure Alonso

 Centre: Escola Puigcerver . Tutora: Mireia Balcells 

Foto 9. Lliurament de premis als millors treballs de recerca de secundària
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“La contaminación acústica. Elaboració d’un mapa sònic de l’institut”, 
de Judit Toldrà Filella 

 Centre: IES Domènech i Montaner. Tutor: Jesús Pascual

“Memoranda. Un passeig per la cultura romana”, de Júlia Vilafranca 
Molero 

 Centre: IES Gabriel Ferrater i Soler. Tutora: Lídia Martínez

“On és l’equilibri de Catalunya? ”, d’Aleix Xifré Salvadó 
 Centre: IES Gabriel Ferrater i Soler. Tutora: Montserrat Estrem

Premi Maria Helena Maseras al millor treball de recerca de batxillerat

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

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

El treball guanyador ha estat:

“Violència masclista juvenil”, de Júlia Sarroca Vázquez
Centre: Col·legi Sagrat Cor de Jesús. Tutor: Joan-Andreu Torres

Foto 10. Lliurament del Premi Maria Helena Maseras al millor treball 

de recerca de batxillerat en temes de gènere

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/premis.html
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Ajuts Consell Social a les millors idees emprenedores

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

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili ha convocat per sisena 
vegada, per al curs 2010–11, els ajuts a les millors idees emprenedores, a fi 
d’incentivar la comercialització de treballs docents amb visió innovadora i 
donar-hi suport. Aquesta iniciativa té l’objectiu de donar suport als estudi-
ants de la URV en la validació d’idees i conceptes susceptibles de convertir-
se en un producte o procés amb valor econòmic que serveixi de base per a 
una acció d’emprenedoria. 

El 21 de setembre es va reunir la comissió que havia d’avaluar els tre-
balls presentats en la cinquena convocatòria, que va atorgar l’ajut següent:

“Gecofor – Creació i posada en marxa d’una consultoria estratègica en 
gestió, comunicació i formació”, presentat per Víctor Franquet Marci-
llas, Raül Franquet Marcillas i Francesc Ricart Muñoz.

3.5 Altres

Lliurament premis Enginycat

A través del programa Enginycat, el Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa de la Generalitat treballa per promoure les vocacions cap als estu-
dis de ciència, tecnologia i enginyeria.

En el marc d’aquest programa, Enginycat va organitzar el 8 de març la 
segona edició de la Festa de l’Enginy. Es tracta d’un acte de reconeixement 
públic del talent i esforç dels joves preuniversitaris catalans que durant el 
curs anterior havien estat premiats per projectes desenvolupats en matèria 
de ciència o tecnologia.

En aquest acte van ser premiats els estudiants de la URV següents, que 
el curs anterior havien guanyat els premis de recerca del Consell Social als 
millors treballs de secundària:

Elisabet Foguet Romero, Marta Gallego Compte, Aida Manetas Alfaro, 
Esther Martí Garriga, Lídia Moyano Galceran i Anna Guinea Alier.

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html
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Foto 11. Guanyadors de la URV dels premis Enginycat de la Generalitat de Catalunya

3.6 Assistència i participació del Consell Social en altres òrgans

Interns

Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili

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

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

Mesa de contractació 

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

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

El representant del Consell en aquest òrgan ha estat el Sr. Joan Enric 
Carreres, el qual assisteix a les reunions de la comissió i ha estat una peça 
clau en la concreció dels projectes guanyadors dels ajuts a treballs solidaris 
del Consell Social.

 
Fundació URV

http://www.fundacio.urv.cat

La Fundació URV és l’entitat creada per la URV per promoure la relació entre 
la societat i la Universitat, amb la finalitat d’identificar i satisfer necessitats 
de l’entorn social, econòmic, cultural i universitari mitjançant la gestió de 
projectes, la transferència de coneixements, la formació permanent i la in-
novació.

Enguany s’ha signat un conveni de col·laboració entre el Consell Social, 
la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV que estableix un marc d’ac-
tuació per potenciar i difondre les activitats de les àrees d’emprenedoria, de 
la propiett industrial i intel·lectual i de la transferència de tecnologia i inno-
vació del Centre de Transferència i Tecnologia i Innovació (CTTTi).

Formen part del Patronat de la Fundació URV el Sr. Cunillera, el Sr. Ber-
gadà, el Sr. Poblet, la Sra. Recasens i el Sr. Valero. El Patronat s’ha reunit aquest 
any una vegada, amb l’assistència dels representants del Consell Social. 

Externs

Consell Interuniversitari de Catalunya

El Consell Interuniversitari de Catalunya és l’òrgan de coordinació del sis-
tema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de 
la Generalitat en matèria d’universitats. Integra representants de totes les 
universitats públiques catalanes i de les privades reconegudes pel Parlament 
de Catalunya.

El seu objectiu principal és facilitar la coordinació entre la comunitat 
universitària i l’administració educativa. També és responsable de gestionar 

http://www.fundacio.urv.cat
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determinades polítiques, com les que li encomana la Llei d’universitats de 
Catalunya o bé les que li siguin encomanades per les universitats o pel De-
partament d’Innovació, Universitats i Empresa.

El Consell Interuniversitari de Catalunya s’estructura en òrgans uni-
personals i en òrgans col·legiats. Els òrgans col·legiats són la Conferència 
General i la Junta, i el Consell actua segons els seus acords i propostes. El 
president del Consell Social és membre de la Junta i de la Conferència. 

El Consell Interuniversitari de Catalunya ha creat la Comissió per a 
l’Estudi de la Governança del Sistema Universitari, amb la finalitat d’impul-
sar una reforma ambiciosa del model de governança universitària. Aquesta 
Comissió es va constituir al setembre passat i està formada per cinquanta 
representants dels àmbits universitari, social i polític, entre els quals, el pre-
sident del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari a Catalunya (AQU)

http://www.aqu.cat/

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya assumeix 
l’avaluació de la qualitat, la certificació dels processos i l’acreditació de 
l’aprenentatge dels ensenyaments del sistema universitari de Catalunya, els 
quals n’han d’orientar l’adequació a les demandes socials, als requisits de 
qualitat de formació universitària i a la millora contínua dels seus processos, 
en el marc de l’espai europeu d’educació superior.

L’òrgan superior de govern de l’Agència és el Consell de Direcció i en 
formen part els presidents dels consells socials de les universitats públiques, 
entre altres. 

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

http://www.acup.cat

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) està formada per les 
vuit universitats públiques de Catalunya, les quals representa i promou. La 
finalitat principal de l’ACUP és sumar esforços de les universitats públiques 
catalanes per promoure iniciatives, programes i projectes conjunts pel bé de 
la millora del sistema universitari.

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

http://www.aqu.cat/
 http:/www.acup.cat
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4. Memòria econòmica

4.1 Liquidació del pressupost 2010 del Consell Social

El Ple del Consell Social, en la reunió de 29 d’abril de 2011, va aprovar la 
liquidació del Pressupost 2010. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Consell Social 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010

INGRESSOS DESPESES 

Romanent 2009 638.395,72 Capítol I : Despeses de personal 141.425,28

Subvenció Generalitat de Catalunya 509.184,37
Capítol II: Compra de béns 
i serveis 

264.679,68

Capítol IV: Transferències corrents 130.780,26

Capítol VI: Inversions 
immobilitzat 

602,38 

Capítol VII: Transferències 
de capital 

8.734,50

TOTAL INGRESSOS 1.147.580,09 TOTAL DESPESES 546.222,10

Detall per conceptes Funcionament Projectes Despesa total

Capítol I Despeses de personal 139.788,03 1.637,25 141.425,28

Capítol II Compra de béns i serveis 72.928,33 191.751,35 264.679,68

Material d'oficina 2.499,34 52.473,47 54.972,81

Subministraments 632,24 - 632,24

Comunicacions (telèfon, missatgeria...) 1.451,74 - 1.451,74

Primes d'assegurances 1.864,89 - 1.864,89

Protocol i altres despeses 1.001,44 35.793,78 36.795,22

Treballs fets per altres empreses 6.794,22 89.715,14 96.509,36

Indemnitzacions per prestació 
de serveis 

58.684,46 9.381,25 68.065,71

Despeses d'edició i distribució - 4.387,71 4.387,71

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

3.926,00 126.854,26 130.780,26

Capítol VI Inversions immobilitzat 602,38 - 602,38 

Capítol VII Transferències de capital - 8.734,50 8.734,50

TOTAL DESPESA 217.244,74. 202.341,77 546.222,10

40% 60% 100,00%
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Detall de projectes Pressupost Despesa Diferència 

2002-001 Auditoria URV - FURV 30.000,00 33.325,43 3.325,43

2002-002 Premi Qualitat i Jornada Innovació 10.000,00 8.267,41 1.732,59

2002-003 Campus Terres Ebre 10.000,00 2.168,75 7.831,25

2005-006 Càtedra Empreneduria 32.000,00 30.125,00 1.875,00

2003-008 Reconeixement empreses 25.000,00 – 25.000,00

2003-011 Inserció laboral 5.000,00 4.182,52 817,48

2003-012 Projecció exterior 25.000,00 15.527,06 9.472,94

2003-015 Ajuts estudiants 51.621,97 14.334,55 37.287,42

2003-016 Biblioteca 6.071,80 1.637,25 4.434,55

2005-020 Subvenció solidaria + tsunami 5.081,71 5.091,84 10,13

2005-024 Ajut solidari 10.000,00 – 10.000,00

2005-025 Ajuts Empreneduria 38.000,00 10.461,09 27.538,91
2006-030 Beques patrocinades 45.000,00 20.974,09 24.025,91

2006-036 Oficina del Voluntariat de la URV 5.000,00 – 5.000,00

2007-038 Premi de Recerca per Secundària 39.000,00 31.845,80 7.154,20

2007-041 Esportistes alt nivell 16.000,00 6.376,40 9.623,60

2007-042 Jornada Qualitat Docent 5.000,00 – 5.000,00

2008-046 Fires i promocions 30.000,00 15.000,00 15.000,00

2008-047 R2B Valorització del coneixement 46.900,00 12.870,00 34.030,00

2009-048 Demain TV 12.553,82 14.409,71 1.855,89

2009-049 Premi reconeixement activitat científica 80.000,00 – 80.000,00

2009-050 Premi Qualitat PAS 8.000,00 5.831,25 2.168,75

2010-051 Setmanari jove 30.000,00 22.699,94 7.300,06

2010-052 Observatori Ocupació 40.000,00 40.000,00 –

2010-053 Captació d’estudiants - Olimpíada d’Economia 1.000,00 1.057,75 57,75

2010-054 Enquesta inserció laboral AQU 25.000,00 19.041,52 5.958,48

2010-055 Projecte Nicaragua - Practicum FCEP 10.000,00 10.000,00 –

2010-056 Càtedra d’Inclusió Social de la URV 10.000,00 – 10.000,00

2010-057 Xarxa aprenentatge-servei de la URV 3.750,00 3.750,00 –

Nous projectes 238.515,26 – 238.515,26

TOTAL PROJECTES 893.494,56 328.977,36 564.517,20
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Notes explicatives a la liquidació del Pressupost 2010:

Ingressos

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

Per a l’exercici 2010, la subvenció atorgada per la Generalitat s’ha in-
crementat fins a 509.184,37 euros (un 0,50% més respecte a la rebuda per a 
l’exercici 2009).

Despeses

caPítol i: desPeses de Personal

Recull les retribucions satisfetes al personal de la Secretaria del Consell Soci-
al i les cotitzacions socials obligatòries. Aquest any també inclou la despesa 
d’hores extraordinàries realitzades al Servei de Biblioteca per seguir catalo-
gant el fons Vidal i Capmany.

caPítol ii: coMPra de béns i serVeis 

Recursos destinats a atendre les despeses ordinàries de béns i serveis neces-
saris per exercir les activitats del Consell. El detall és el següent:

Material d’oficina: despeses de material d’oficina, premsa, fotocò-• 
pies, material informàtic de consum, etc. necessaris per al funcio-
nament normal del Consell. Inclou transferències per diferents pro-
jectes en què participa el Consell Social: la publicació de l’Indicador 
Universitario, participació en l’Observatori d’Ocupació, en el Pràcti-
cum de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, etc. 

Subministraments: petites despeses en materials no inventariables. • 

Comunicacions: despesa de telèfon, correu, fax, missatgeria, etc.• 

Primes d’assegurances: prima anual de la pòlissa d’assegurança • 
dels membres del Consell.

Protocol i despeses diverses: despeses de representació, anuncis • 
en premsa, edició de fullets, etc. Inclou la transferència de l’1% del 
pressupost a la URV Solidària, la compra de cintes identificadores, 
la participació en l’edició del Noves Perspectives, i altres despeses 
pels actes de lliurament dels premis de recerca de secundària, premi 
a la qualitat docent i edició de fullets de les beques patrocinades.
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Treballs fets per altres empreses: honoraris d’empreses i professio-• 
nals independents que hagin prestat serveis per al Consell Social o 
per als seus projectes (treballs d’auditoria, propostes del model de 
sistema universitari català, edició del vídeo promocional de la URV), 
transferències pels premis a la qualitat docent, a la qualitat i millora 
contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d’admi-
nistració i serveis, premis secundària del Campus Terres de l’Ebre, 
projectes de difusió científica i de valorització del coneixement, etc.

Indemnització per prestació de serveis: dietes i despeses de locomo-• 
ció ocasionades per viatges dels membres i personal del Consell i 
indemnitzacions de la presidència i d’assistència a actes, jurats i reu-
nions. Transferència per al projecte “Xarxa d’aprenentatge-servei”.

Despeses d’edició i distribució: de la • Memòria d’activitats del Con-
sell i per la participació en altres publicacions com el llibre sobre la 
inserció laboral.

caPítol iV: transferències corrents

Beques, ajuts i premis atorgats pel Consell Social: per a estudiants amb difi-
cultats especials, ajuts a emprenedors, beques copatrocinades per la Fundaci-
ón Repsol, premis de recerca en secundària, ajuts a esportistes d’alt nivell, i 
transferències a altres organismes i entitats en què participa el Consell Social 
com la Càtedra d’Emprenedoria, Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP), Confèrencia de Consells Socials de les Universitats Públiques Espa-
nyoles, Societat Europea d’Educació Superior (EAIR), Fundació Gresol i altres.

caPítol Vi: inVersions iMMobilitzat

Recursos destinats a crear o adquirir béns de capital i inventariables. L’única 
inversió de l’exercici ha estat una taula supletòria per al despatx del secretari 
executiu.

caPítol Vii: transferències de caPital

El premi de recerca en secundària atorga a cadascun dels guardonats un or-
dinador portàtil. Aquesta despesa té la consideració de transferència de capi-
tal per al Consell Social. També es van adquirir els premis de les Olimpíades 
d’Economia en què participa el Consell Social.
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4.2 Pressupost 2011 del consell social

El Pressupost 2011 del Consell Social va ser aprovat pel Ple del Consell el 23 
de desembre de 2010, per un import de 509.184,37 euros. El 21 de juny de 
2011 el va modificar per incorporar-hi el romanent. 

Posteriorment, arran que el Consell de Govern de 2 de juny de 2011 va 
aprovar el Pla d’actuació econòmica 2011-13 (PAE), el Pressupost del Consell 
Social es va reduir el 18%, en previsió de la retallada de la subvenció anun-
ciada per la Generalitat de Catalunya. Finalment la reducció de la subvenció 
prevista va ser del 15% i la subvenció rebuda, de 432.086,72 euros.

Pressupost de despeses
Pressupost 
inicial 2011

Modificacions
(romanent i 
retallada)

Pressupost 
definitiu 2011

Capítol I

Despeses de personal 136.839,83 1.890,57 138.730,40

Capítol II

Compra de béns i serveis 216.544,54 384.063,61 600.608,15

Arrendaments 3.001,00 7.953,91 10.954,91 
Conservació i reparació 4,00 534,20 538,20 
Material d’oficina 2.850,00 22.942,45 25.792,45 
Subministraments 800,00 3.196,03 3.996,03 
Comunicacions 1.703,00 13.386,37 15.089,37 
Transports i trasllats 500,00 11.512,20 12.012,20 
Primes d’assegurances 2.000,00 2.283,66 4.283,66 
Despeses diverses 24.793,84 111.108,68 135.902,52 
Treballs realitzats per altres empreses 97.360,56 44.303,79 141.664,35 
Indemnitzacions per prestació de serveis 83.232,14 147.885,51 231.117,65 

Despeses d'edició i distribució 300,00 18.956,81 19.256,81 

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

143.300,00 93.556,43 236.856,43 

Capítol VI

Inversions immobilitzat 1.500,00 36.838,90 38.338,90

Capítol VII

Transferències de capital 11.000,00 7.910,83 18.910,83

TOTAL 509.184,37 524.260,34 1.033.444,71
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Pressupost 20101

El quadre següent reflecteix l’evolució del pressupost del Consell Social 
en els últims cinc anys. Aquests pressupostos únicament es refereixen a la 
distribució dels imports rebuts per subvenció de la Generalitat de Catalunya 
i no tenen en compte, en cap cas, les modificacions que s’han pogut produir 
per la incorporació de romanent.
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Pressupost de despeses 
(sense romanents)

2007 2008 2009 2010 2011
% Variació 
2010-2011

Capítol I

Despeses de personal 117.704,07 130.755,90 138.250,55 141.108,48 141.277,54 0,12%

Capítol II

Compra de béns i serveis 263.426,24 203.456,34 212.450,56 192.772,07 177.797,31 -7,77%

Arrendaments 1,00 1,00 1,00 1,00 3.001,00 300000,00%

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

Material d’oficina 6.529,84 4.079,59 11.344,97 5.816,05 2.850,00 51,00%

Subministraments 2.300,00 1.200,00 1.200,00 1.000,00 800,00 -20,00%

Comunicacions 4.003,00 2.503,00 2.503,00 1.953,00 1.703,00 -12,80%

Transports i trasllats 1.300,00 1.000,00 600,00 900,00 500,00 -44,44%

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

Protocol i despeses diverses 23.099,16 15.867,75 15.046,59 46.283,71 39.349,38 -14,98%

Treballs fets per altres 
empreses

93.190,24 55.151,00 73.151,00 28.014,31 97.360,56 247,54%

Indemnització per prestació 
de serveis

119.500,00 111.600,00 103.000,00 99.500,00 29.929,37 -69,92%

Despeses d'edició 
i distribució

10.800,00 10.050,00 3.600,00 7.300,00 300,00 -95,89%

Capítol IV

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

99.219,14 142.050,00 143.650,00 162.803,82 103.588,77 -36,37%

Capítol VI

Inversions Immobilitzat 1.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.130,77 -24,62%

Capítol VII

Transferències de capital 12.000,00 10.800,00 11.000,00 8.292,33 -24,62%

TOTAL 482.049,45 489.762,24 506.651,11 509.184,37 432.086,72 -15,14%

Pressupost d'ingressos 2007 2008 2009 2010 2011

Capítol IV

Transferències corrents (Generalitat) 482.049,45 489.762,24 506.651,11 509.184,37 432.086,72

total 482.049,45 489.762,24 506.651,11 509.184,37 432.086,72

Variació 1,60% 3,45% 3,97% -15,14%
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Evolució del pressupost de despeses

Evolució del pressupost d’ingressos

Per a l’exercici 2011 s’han pressupostat tot un seguit de projectes que 
ha d’executar el Consell Social. Alguns són nous, i d’altres són la continua-
ció de projectes iniciats en exercicis anteriors. Tot seguit exposem l’evolució 
d’aquests projectes en els cinc darrers anys:
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Pressupost 
2007

Pressupost 
2008

Pressupost 
2009

Pressupost 
2010

Pressupost 
2011

Variació 
2010-11

 2002-001-Auditoria  30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00 -100,00%

 2002-002-Premi Qualitat  10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00 0,00%

 2002-003-Campus Terres Ebre  1.000,00  50,00  50,00  10.000,00  10.000,00 0,00%

 2005-006-Càtedra Emprenedoria (*)  32.000,00  32.000,00  32.050,00  32.000,00  62.000,00 93,75%

 2003-008 Reconeixement empreses  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00 -100,00%

 2003-011 Inserció laboral  18.000,00  18.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 0,00%

 2003-012 Projecció exterior  23.600,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  20.000,00 -20,00%

 2003-015 Ajuts estudiants (*)  48.516,35  44.865,51  56.500,81  51.621,97  62.287,42 20,66%

 2003-016 Servei de Biblioteca 
i Documentació (*)  8.275,78  10.386,35  12.888,83  6.071,80  10.434,55 71,85%

 2005-020 Subvenció solidària  4.797,16  4.969,93  5.066,51  5.081,71  5.091,84 0,20%

 2005-024 Ajut solidari (*)  12.000,00  14.000,00  14.000,00  10.000,00  20.000,00 100,00%

 2005-025 Ajuts emprenedoria (*)  20.000,00  32.000,00  39.625,00  38.000,00  47.000,00 23,68%

 2006-030 Beques patrocinades (*)  17.500,00  32.000,00  40.000,00  45.000,00  156.250,00 247,22%

 2006-036 Oficina del Voluntariat de la URV  4.900,00  5.051,90  4.900,00  5.000,00  5.000,00 0,00%

 2007-038 Premi de recerca 
de secundària  33.000,00  30.000,00  42.500,00  39.000,00  33.000,00 -15,38%

 2007-041 Esportistes alt nivell (*)  3.600,00  3.600,00  15.695,98  16.000,00  14.637,58 -8,52%

 2007-042 Jornada Qualitat Docent  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 0,00%

 2008-046 Fires i promocions (*)  15.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00 0,00%

 2008-047 R2B Valorització 
del coneixement (*)  20.000,00  40.000,00  46.900,00  36.980,00 -21,15%

 2009-048 Demain TV - projecció internacional 
URV  18.000,00  12.553,82 -100,00%

 2009-049 Premi reconeixement activitat 
científica  40.000,00  80.000,00 -100,00%

 2010-050 Premi Qualitat PAS  8.000,00  8.000,00 0,00%

 2010-051 Setmanari Jove  30.000,00  32.000,00 6,67%

 2010-052 Observatori Ocupació Universitària  40.000,00 -100,00%

 2010-053 Captació d'estudiants - Olimpíada 
d'Economia  1.000,00  1.100,00 10,00%

 2010-054 Enquesta inserció laboral AQU  25.000,00 -100,00%

 2010-055 Projecte Nicaragua - Pràcticum FCEP  10.000,00 -100,00%

 2010-056 Càtedra d'Inclusió Social de la URV 
(*)  10.000,00  10.000,00 0,00%

 2010-057 Xarxa aprenentatge-servei de la URV  3.750,00 -100,00%

 2011-063 Festa aniversari URV  35.000,00 

 2011-058 Col·laboració CS-Fundació URV  10.000,00 

 2011-059 Associacions d'estudiants - 
internacion.  3.000,00 

 2011-060 Edició d'un llibre 
de prestigi ETSEQ  7.000,00 

 2011-061 Jornada Humanitats  2.000,00 

 2011-062 Universitat Estiu  10.000,00 

 Projectes d'exercicis anteriors  309.555,36  311.496,80  80.310,95  -  - 

TOTALS  606.744,65  668.420,49  571.588,08  654.979,30  650.781,39 

(*) El pressupost incorpora el romanent d’exercicis anteriors perquè aquest projecte ja s’havia iniciat.



56

Memòria del Consell Social de la URV 2011

57

Agrupant aquests projectes en funció dels principals eixos d’actuació 
del Consell, obtenim la distribució del pressupost 2011 següent: 

Pressupost 
Inicial 2011

Modificacions 
(romanent 
i retallada)

Pressupost 
final 2011

Funcionament 229.132,97 € 14.555,54 € 243.688,51 € 23,58 €
Projecció exterior i rendició de comptes 75.091,84 € 97.000,00 € 172.091,84 € 16,65 €
Acció social i captació estudiants 156.000,00 € 255.275,00€ 411.275,00 € 39,80 €
Qualitat (docència, EEES, recerca, 
emprenedoria)

48.959,56 € 157.429,80 € 206.389,36 € 19,97 €

509.184,37 € 524.260,34 € 1.033.444,71 € 100,00%

Pressupost 2011 (amb romanent)
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4.3 Liquidació del pressupost 2010 de la URV

El Ple del Consell Social, en la reunió de 29 d’abril de 2011, va aprovar la 
Memòria econòmica auditada de l’exercici 2010 de la Universitat. 

Distingim en la Memòria econòmica tres parts:
Comptabilitat pressupostària, que inclou:• 

Una memòria amb una introducció sobre l’organització de la  —
Universitat i altres consideracions; les bases de presentació 
dels comptes anuals i els criteris comptables aplicats; comenta-
ris a la liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses, als 
comptes extrapressupostaris i als pressupostos tancats, i con-
sideracions sobre el saldo pressupostari de l’exercici i sobre el 
romanent de tresoreria.

Els comptes anuals pressupostaris: amb la liquidació del Pres- —
supost 2010 i el seu detall per concepte d’ingrés o de despesa, 
l’estat de compromisos de despesa adquirits a càrrec d’exercicis 
futurs, l’estat de pressupostos tancats, l’estat de tresoreria, el 
compte general de l’endeutament, els comptes extrapressupos-
taris, l’estat de romanent de tresoreria i el resultat de l’exercici.

Comptabilitat patrimonial, que inclou:• 

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

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

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

Els comptes anuals de l’exercici 2010 han estat sotmesos a auditoria de 
comptes anuals, la qual es va encarregar a la societat d’auditoria Pricewater-
houseCoopers Auditores, SL. El 14 d’abril de 2011 els auditors van expressar 
la seva opinió en un informe que s’adjunta a la Memòria. 
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Ingressos

Concepte Previsió 
inicial

Modificació 
+/–

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Estat 
d'execució

Taxes i altres 
ingressos

14.345.766,48 4.731.920,27 19.077.686,75 19.156.699,88 15.304.666,06 3.852.033,82 79.013,13

Transferències 
corrents

88.376.976,53 2.021.057,88 90.398.034,41 90.133.877,61 79.625.506,88 10.508.370,73 -264.156,80

Ingressos 
patrimonials

519.258,21 1.060.720,31 1.579.978,52 1.586.019,14 1.511.806,67 74.212,47 6.040,62

Alienació 
d'inversions reals

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

Transferències de 
capital

12.299.351,64 11.182.316,20 23.481.667,84 22.873.543,10 12.834.294,32 10.039.248,78 -608.124,74

Actius financers 998.739,94 72.593.190,96 73.591.930,90 409.322,17 351.464,09 57.858,08 -73.182.608,73

Passius financers 0,00 4.237.921,03 4.237.921,03 4.237.921,03 85.707,63 4.152.213,40 0,00

TOTAL 
INGRESSOS

116.540.092,80 95.827.126,65 212.367.219,45 138.397.382,93 109.713.445,65 28.683.937,28 -73.969.836,52

Despeses

Concepte Previsió 
inicial

Modificació 
+/-

Previsió 
definitiva

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Estat 
d'execució

Despeses de 
personal

76.265.090,81 361.471,29 76.626.562,10 69.762.161,94 69.896.630,29 865.531,65 -6.864.400,16

Compra de béns 
i serveis

20.873.579,66 32.478.821,37 53.352.401,03 25.616.521,57 19.934.371,72 5.682.149,85 -27.735.879,46

Despeses 
financeres

22.001,00 76.482,65 98.483,65 94.264,99 94.057,13 207,86 -4.218.66

Transferències 
corrents

3.824.799,73 6.935.091,00 10.759.890,73 6.273.696,28 6.052.516,13 221.180,15 -4.486.194,45

Inversions 
immobilitzat

14.982.565,81 55.202.031,12 70.184.596,93 20.501.599,29 15.336.593,87 5.165.005,42 -49.682.997,64

Transferències 
de capital

11.000,00 11.137,53 22.137,53 11.519,03 10.898,73 620,30 -10.618,50

Actius financers 200.001,00 12.310,00 212.311,00 174.123,64 174.123,64 0,00 -38.187,36

Passius financers 361.054,79 749.781,69 1.110.836,48 794.546,47 794.546,47 0,00 -316.290,01

TOTAL 
DESPESES

116.540.092,80 95.827.126,65 212.367.219,45 123.228.433,21 111.293.737,98 11.934.695,23 -89.138.786,24

Dèficit / 
Superàvit 

0,00 0,00 0,00 15.168.949,72 -1.580.292.33 16.749.242,05 15.168.949,72
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Conciliació del resultat pressupostari - resultat economicopatrimonial

Resultat economicopatrimonial 5.753.225,99

Amortitzacions i provisions 11.571.436,68

Periodificació i altres ajustos comptables -268.153,14

Inversió de l'exercici -14.633.114,63

Subvencions de capital 8.750.806,82

Variació neta actius i passius financers 3.678.573,09

Resultat de pressupostos tancats 316.174,91

Saldo pressupostari 15.168.949,72

Romanent incorporable de l'exercici 2010 73.601.891.09

Romanent incorporable de l'exercici 2011 88.342.767,28

 Resultat de l'exercici 428.073,53

Balanç de situació

ACTIU Exercici 2010 Exercici 2009 PASSIU Exercici 2010 Exercici 2009

A) IMMOBILITZAT 132.085.339,87 121.293.965,53 a) FONS PROPIS 73.664.039,88 60.923.353,20

II. Immobilitzacions 
immaterials

1.111.992,25 890.623,90 I. Patrimoni 23.388.959,28 16.401.498,59

III. Immobilitzacions 
materials

121.616.137,95 111.187.458,79
III. Resultats 
exercicis anteriors

44.521.854,61 36.504.217,19

IV. Inversions 
gestionades

9.087.771,57 8.952.124,74
IV. Resultats de 
l'exercici

5.753.225,99 8.017.637,42

V. Inversions 
financeres permanents

269.438,10 263.758,10

B) DESPESES A 

DISTRIBUIR EN 

DIVERSOS EXERCICIS

43.064,74 42.995,68
B) INGRESSOS 

A DISTRIBUIR EN 

DIVERSOS EXERCICIS

86.620.916,16 86.441.913,71

C) ACTIU CIRCULANT 100.132.025,85 86.859.377,62
C) PROVISIONS PER A 

RISCOS I DESPESES
2.769.252,46 2.755.615,02

II. Deutors 30.450.735,06 36.158.421,44

III. Inversions 
financeres temporals

0,00 103.000,00
D) CREDITORS A 

LLARG TERMINI
17.406.013,99 16.744.005,14

IV. Tresoreria 69.681.290,79 50.597.956,18
II. Altres deutes 
a llarg termini

17.406.013,99 16.744.005,14

E) CREDITORS A 

CURT TERMINI
51.800.207,97 41.331.451,76

III. Creditors 21.052.113,66 18.574.145,62

IV. Ajustaments 
per periodificació

30.748.094,31 22.757.306,14

TOTAL GENERAL 

ACTIU (A+B+C)
232.260.430,46 208.196.338,83

TOTAL GENERAL 

PASSIU (A+B+C+D+E)
232.260.430,46 208.196.338,83
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Compte del resultat economicopatrimonial

DEURE Exercici 2010 Exercici 2009 HAVER Exercici 2010 Exercici 2009

A) DESPESES 118.647.550,08 116.697.756,26 B) INGRESSOS 124.400.776,07 124.715.393,68

1. Vendes i 
prestacions 
de serveis

2.232.030,50 1.760.453,63

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

110.603.692,03 109.626.517,07
3. Ingressos de 
gestió ordinària

14.223.261,61 12.950.653,35

4. Altres ingressos 
en gestió ordinària

3.609.489,87 2.966.785,19

4. Transferències 
corrents

7.839.215,73 6.502.909,09
5. Transferències 
i subvencions

96.811.660,26 97.762.899,89

5. Pèrdues 
i despeses 
extraordinàries

204.642,32 568.330,11
6. Beneficis 
i ingressos 
extraordinaris

7.524.333,83 9.274.601,89

ESTALVI 5.753.225,99 8.017.637,42

Quadre de finançament

FONS APLICATS Exercici 2010 Exercici 2009 FONS OBTINGUTS Exercici 2010 Exercici 2009

1. Recursos aplicats en 
operacions de gestió

106.935.100,48 104.797.744,70
1. Recursos procedents 
d'operacions de gestió

109.952.710,20 107.557.894,40

3. Subvencions de 
capital

13.905.263,43 16.841.889,22

4. Adquisicions i altres 
altes d'immobilitzat

21.911.697,10 15.622.115,03

5. Increments directes 
de patrimoni

6.989.423,23 0,00

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

1.255.181,15 426.198,13
6. Deutes a llarg 
termini

1.916.452,23 5.744.903,77

7. Alienacions i altres 
baixes d'immobilitzat

142.021,41 320,00

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

0,00 103.000,00

TOTAL 
D'APLICACIONS

130.101.978,73 120.846.057,86 TOTAL D'ORÍGENS 132.905.870,76 130.248.007,39

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

2.803.892,02 9.401.949,53
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Variació del capital circulant

Exercici 2010 Exercici 2009

Augments Disminucions Augments Disminucions

1. Existències 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Deutors 0,00 5.704.017,77 14.811.490,17 3.036.845,83

3. Creditors 259.294,01 1.893.571,86 148.297,07 2.143.748,85

4. Inv. fin. temp. 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00

5. Emprèstits i altres deutes C/T 0,00 828.690,19 0,00 365.376,02

6. Altres comptes no bancaris 0,00 18.668,61 7.707,26 0,00

7. Tresoreria 19.083.334,61 0,00 0,00 1.998.947,51

8. Aj. periodificació 0,00 7.990.788,17 2.082.373,24 0,00

TOTAL 19.342.628,62 16.538.736,60 17.049.867,74 0,00
TOTAL VARIACIÓ CAPITAL 

CIRCULANT
2.803.892,02 9.401.949,53

Valoració de l’inventari patrimonial

Denominació Valor a 31/12/09 Valor a 31/12/10
Amortització 
acumulada 
a 31-12-10

Valor net 
comptable 
a 31-12-10

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 3.172.659,02 3.727.631,63 2.615.639,38 1.111.992,25 

Propietat industrial 19.347,01 19.347,01 18.383,81 963,20 

Aplicacions informàtiques 2.779.560,01 3.328.721,62 2.584.189,61 744.532,01 

Drets sobre béns en règim 
d'arrendament financer

373.752,00 379.563,00 13.065,96 366.497,04 

IMMOBILITZAT MATERIAL 198.734.544,04 219.854.893,60 98.238.755,65 121.616.137,95 

Terrenys i béns naturals 12.246.389,36 19.224.613,56 0,00 19.224.613,56 

Construccions 76.747.118,67 77.753.664,52 15.866.268,91 61.887.395,61 

Construccions en curs 9.325.276,99 15.325.090,62 0,00 15.325.090,62 

Instal·lacions tècniques 26.230.748,22 26.502.728,81 19.391.348,31 7.111.380,50 

Instal·lacions tècniques en curs 2.121.468,17 3.318.759,47 0,00 3.318.759,47 

Maquinària 11.239.624,21 11.987.972,57 9.236.406,83 2.751.565,74 

Maquinària en curs 247.270,92 322.010,98 0,00 322.010,98 

Utillatge 623.961,69 656.939,40 536.365,73 120.573,67 

Mobiliari 12.941.269,25 13.813.812,35 8.927.678,44 4.886.133,91 

Equips processament d'informació 11.185.214,76 12.407.279,96 10.038.918,70 2.368.361,26 

Elements de transport 39.014,17 43.014,17 14.979,38 28.034,79 

Fons bibliogràfics 13.988.797,54 15.697.338,34 15.697.338,33 0,01 

Infraestructura científica 21.332.898,40 22.325.648,39 18.085.333,03 4.240.315,36 

Altre immobilitzat material 465.491,69 476.020,46 444.117,99 31.902,47 

IMMOBILITZAT FINANCER 263.758,10 269.438,10 0,00 269.438,10 

TOTALS 202.170.961,16 223.851.963,33 100.854.395,03 122.997.568,30 
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4.4 Pressupost 2011 de la URV 1

El Ple del Consell, en la reunió de 23 de desembre de 2010, va acordar “apro-
var el Pressupost 2011 de la URV i la documentació que s’hi annexa”. La 
documentació que la Universitat adjunta al pressupost anual comprèn:

Prioritats fixades per al pressupost• 

Resum per capítols• 

Pressupost d’ingressos i de despeses per naturalesa• 

Notes explicatives dels conceptes pressupostaris• 

Despeses per programes i finançament• 

Bases d’execució del pressupost• 

Annex sobre personal• 

Annex sobre el pressupost centres, departaments i Terres de l’Ebre • 

Annex sobre el pressupost màsters oficials• 

Annex sobre el pressupost contracte programa amb centres i de-• 
partaments

Annex sobre el pressupost guies docents• 

Pressupost total de centres i departaments (activitat docent)• 

Annex sobre el pressupost biblioteca• 

Annex sobre la distribució d’ajuts als sindicats• 

Tarifes dels serveis• 

1 Dades extretes del Pressupost 2010 i 2011 de la Universitat, aprovats pel Consell Social.
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Pressupost d’ingressos

Pressupost d'ingressos 2010 % 2011 % Variació 

Capítol III 

Taxes, venda de béns i serveis i altres 
ingressos 

14.345.766,48 12,31% 16.227.258,87 13,71% 13,12%

Taxes 622.490,67 0,53% 1.179.076,51 1,00% 89,41%

Preus públics 12.447.454,02 10,68% 13.723.630,23 11,59% 10,25%

Prestació de serveis 698.154,79 0,60% 735.475,11 0,62% 5,35%

Altres ingressos 577.667,00 0,50% 589.077,02 0,50% 1,98%

Capítol IV 

Transferències corrents 88.376.976,53 75,83% 86.262.536,66 72,87% -2,39%

Transferències corrents del sector 
públic estatal

2.978.294,60 2,56% 2.347.599,73 1,98% -21,18%

Transferències corrents d'organismes 
autònoms i administratius 

386.400,40 0,33% 379.210,00 0,32% -1,86%

Transferències de la Generalitat de Catalunya 83.334.734,99 71,51% 82.367.886,06 69,58% -1,16%

Transferències corrents d'altres ens públiques 365.030,19 0,31% 207.500,00 0,18% -43,16%

Transferències corrents d'empreses privades 490.155,59 0,42% 555.511,04 0,47% 13,33%

Transferències corrents de famílies i entitats 
sense finalitat de lucre

166.263,43 0,14% 193.819,82 0,16% 16,57%

Transferències corrents de l'exterior 656.097,33 0,56% 211.010,01 0,18% -67,84%

Capítol V 

Ingressos patrimonials 519.258,21 0,45% 619.258,21 0,52% 19,26%

Interessos de dipòsit 384.000,00 0,33% 556.328,62 0,47% 44,88%

Interessos patrimonials no financers 67.705,11 0,06% 34.866,82 0,03% -48,50%

Concessions administratives 67.553,10 0,06% 28.062,77 0,02% -58,46%

Capítol VII 

Transferències de capital 12.299.351,64 10,55% 14.576.498,60 12,31% 18,51%

Transferències de capital del sector públic 
estatal

4.366.881,16 3,75% 4.270.310,38 3,61% -2,21%

Transferències de capital de la Generalitat 
de Catalunya

6.632.954,78 5,69% 8.592.935,21 7,26% 29,55%

Transferències de capital d'empreses privades 59.657,29 0,05% 61.637,91 0,05% 3,32%

Transferències de capital de famílies ientitats 
sense finalitat de lucre

39.487,50 0,03% 84.119,38 0,07% 113,03%

Transferències de capital de l’exterior 1.200.370,91 1,03% 1.567.495,72 1,32% 30,58%

Capítol VIII 

Actius financers 998.739,94 0,86% 695.799,92 0,59% -30,33%

Reintegrament de préstecs i bestretes fora 
del sector públic

200.000,00 0,17% 200.000,00 0,17% 0,00%

Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 798.739,94 0,69% 495.799,92 0,42% -37,93%

TOTAL 116.540.092,80 100,00% 118.381.352,26 100,00% 1,58%
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Evolució del pressupost d’ingressos

Pressupost de despeses

Pressupost de despeses 2010 % 2011 % Variació

Capítol I 

Remuneracions de personal 76.265.090,81 65,44% 74.393.457,80 62,84% -2,45%

Alts càrrecs 1.095.942,88 0,94% 1.102.682,63 0,93% 0,61%

Personal eventual 1.010.922,98 0,87% 1.129.487,29 0,95% 11,73%

Personal funcionari 33.272.767,23 28,55% 32.554.468,85 27,50% -2,16%

Personal laboral 21.894.860,94 18,79% 21.472.932,66 18,14% -1,93%

Altre personal contractat 68.174,33 0,06% 65.495,36 0,06% -3,93%

Incentius al rendiment i activitats 
extraordinàries 

3.801.343,06 3,26% 3.975.750,07 3,36% 4,59%

Assegurances i cotitzacions socials 10.447.728,04 8,96% 9.990.990,03 8,44% -4,37%

Altres accions 2.215.035,69 1,90% 1.482.015,80 1,25% -33,09%

Investigador actiu 1.200.000,00 1,03% 1.331.100,00 1,12% 10,93%

Programa de foment a la recerca 1.258.315,66 1,08% 1.288.535,11 1,09% 2,40%

Capítol II 

Despeses corrents de béns 
i serveis 

20.873.579,66 17,91% 22.237.339,56 18,78% 6,53%

Arrendaments i cànons 639.583,25 0,55% 2.269.870,52 1,92% 254,90%

Conservació i reparació 3.929.300,34 3,37% 4.016.272,00 3,39% 2,21%
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Pressupost de despeses 2010 % 2011 % Variació

Material, subministrament i altres 12.035.348,29 10,33% 12.809.405,42 10,82% 6,43%

Indemnització per raó de serveis 1.623.975,44 1,39% 1.171.452,56 0,99% -27,87%

Despeses de publicació 
i distribució 

309.554,38 0,27% 310.120,64 0,26% 0,18%

Despeses centres i departaments 1.562.562,68 1,34% 1.578.977,13 1,33% 1,05%

Programes oficials de postgrau 69.411,86 0,06% 81.241,29 0,07% 17,04%

Despeses desenvolupament 
del Pla Estratègic 

703.843,42 0,60% 0,00 0,00% -100,00%

Capítol III 

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

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

Interessos de demora i altres 
despeses financeres 

22.000,00 0,02% 22.000,00 0,02% 0,00%

Capítol IV 

Transferències corrents 3.824.799,73 3,28% 5.378.910,16 4,54% 40,63%

Capítol VI 

Inversions reals 14.982.565,81 12,86% 15.253.499,53 12,89% 1,81%

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

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

Noves inversions per al 
funcionament operatiu 
dels serveis 

3.465.208,95 2,97% 2.582.557,93 2,18% -25,47%

Inversions immobilitzat 
immaterial 

6.304.106,79 5,41% 5.316.493,31 4,49% -15,67%

Despeses centres i departaments 390.640,67 0,34% 394.744,29 0,33% 1,05%

Pla plurianual d'inversions 4.822.608,40 4,14% 6.959.703,00 5,88% 44,31%

Capítol VII 

Transferències de capital 11.000,00 0,01% 11.000,00 0,01% 0,00%

Capítol VIII 

Actius financers 200.001,00 0,17% 200.001,00 0,17% 0,00%

Concessió de préstecs i bestretes 
fora del sector públic 

200.000,00 0,17% 200.000,00 0,17% 0,00%

Adquisició de participacions en 
societats amb caràcter temporal 

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

Capítol Ix 

Passius financers 361.054,79 0,31% 885.143,21 0,75% 145,15%

TOTAL 116.540.092,80 100,00% 118.381.352,26 100,00% 1,58%
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Evolució del pressupost de despeses

Pressupost per programes

Pressupost per programes 2010 % 2011  % Variació

1 Docència 4.892.613,42 4,20% 5.131.327,90 4,33% 4,88%

2
Investigació i 
transferència 

18.742.522,13 16,08% 17.903.102,99 15,12% -4,48%

3
Estudiants i comunitat 
universitària 

3.085.796,77 2,65% 3.450.737,62 2,91% 11,83%

4 Infraestructura i CRAI 9.076.192,24 7,79% 10.297.739,23 8,70% 13,46%

5 Universitat i societat 2.089.150,53 1,79% 2.302.170,09 1,94% 10,20%

6
Personal. Formació i 
avaluació 

67.650.140,86 58,05% 66.649.972,41 56,30% -1,48%

7 Despeses generals 11.003.676,85 9,44% 12.646.302,02 10,68% 14,93%

TOTAL 116.540.092,80 100% 118.381.352,26 100% 1,58%
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5. Annex

Discurs del Sr. Àngel Cunillera, president del Consell Social de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, en l’acte d’inauguració del curs acadèmic a la URV el 29 de setembre.

Rector Magnífic, Il·lustríssim Alcalde, Sr. Secretari d’Universitats, Sr. Secre-
tari General, Autoritats, Senyores i Senyors,

Un cop més m’adreço a tots vostès com a president del Consell Social 
de la Universitat Rovira i Virgili, en l’acte solemne d’inauguració del curs 
acadèmic. I si sempre aprofito aquesta ocasió per expressar en veu alta les 
meves reflexions sobre què s’ha fet des de la URV i què convindria fer en el 
futur, aquesta vegada, com que és la vuitena, ho faig des del sentiment que 
probablement no tindré una altra ocasió de fer-ho en un acte com aquest, un 
cop acomplert el temps del meu mandat.

Aquest curs, a més, celebrarem el 20è aniversari de la Universitat Rovi-
ra i Virgili. Ja fa vint anys que el Govern Pujol es va adonar encertadament 
de la necessitat que teníem d’una universitat que actués com l’eix sobre el 
qual gira tot el coneixement del territori i dels seus estaments. Avui, vint 
anys després, aquella universitat ha esdevingut, gràcies a una encertada 
gestió, el pal de paller de la nostra estructura territorial, empresarial i del 
coneixement.

Si, tal com deia en l’acte d’inauguració del curs passat, tots ens hem de 
posar a la feina d’identificar les oportunitats que ens pot oferir la molt difícil 
situació actual, perquè cap de nosaltres, ni les institucions del territori ni els 
governs, havíem sabut preveure-la i evitar-la, jo vull dir aquí de forma clara 
que el govern no pot defugir —amb arguments de racionalització—, l’esforç 
de dotar les universitats públiques amb el finançament suficient perquè, com 
a mínim, no disminueixi la qualitat que la nostra universitat ha anat assolint. 

És aquí on tota la comunitat universitària, Consell Social, PDI, PAS i 
també els estudiants, hem de fer la nostra aportació a superar la crisi, treba-
llant intensament i racionalitzant els recursos. Em consta que en general ja ho 
esteu fent així, i és cal agrair-ho. Però que ningú s’enganyi: si aquest any han 
quadrat els números és perquè alguns de nosaltres hem tirat de reserves que 
podíem tenir d’exercicis anteriors. Però per als propers exercicis, si es manté 
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el finançament d’enguany, no podrem, ni de bon tros, cobrir l’actual estruc-
tura de la nostra Universitat. I no hi pot haver cap societat estable, sostenible 
i justa que no ofereixi un sistema d’ensenyament superior de qualitat. 

També penso que les institucions del territori s’han d’implicar, si cal, 
encara més del que ja ho fan en tots els àmbits d’actuació universitària: en la 
transferència de coneixement, en la recerca i en la formació d’alt nivell, per 
consolidar la justa explotació dels parcs científics, els instituts de recerca, 
etc., en l’àmbit del projecte Tarragona, Regió del Coneixement o el Campus 
d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud, a fi de retornar a la societat allò 
que fins ara li ha ofert i que li ha de seguir oferint.

I rescataré, per la seva total vigència, una part del meu discurs de l’acte 
d’inauguració del curs acadèmic del sistema universitari de Catalunya el 14 
de setembre de 2007 on deia:

Ara que properament tindrem unes eleccions estatals, que no haurien 
d’afectar —encara que sempre ho han fet— la dinàmica habitual del sistema 
universitari, caldria una valenta modificació de la LOU que hauria de per-
metre incorporar en la subsegüent i obligada modificació de la LUC soluci-
ons a alguns dels punts següents, ja esmentats, repeteixo, l’any 2007:

Universitats amb criteris de contractació propis que valorin per da-• 
munt d’altres conceptes la gestió professionalitzada, innovadora i 
eficaç.

Aplicació de sistemes híbrids de personal universitari funcionarial • 
i contractual.

Recerca i captació de recursos no públics que financin parcialment • 
la universitat pública, mitjançant activitats educatives extraordinà-
ries, vendes o oferiment de serveis.

Afavoriment fiscal de les donacions privades.• 

Definició i consolidació, per part de les administracions, de bene-• 
ficis fiscals per a aquelles empreses i institucions que contractin a 
les universitats els serveis docents, de recerca i d’innovació que li 
són propis. Això ha d’afavorir la consecució del percentatge del PIB 
que el Govern té previst per a recerca, no tan sols en l’apartat públic 
sinó en la combinació de la recerca pública i privada.

Avaluació de les despeses reals dels ensenyaments, recerca i trans-• 
ferència, per adaptar-los a la correcta gestió econòmica i financera 
de la Universitat.
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Participació efectiva dels estudiants en l’activitat de la seva univer-• 
sitat.

Revisió de les polítiques de taxes, sí, però sense oblidar la nostra • 
condició d’universitat pública i afegint una dotació per a beques 
socialment acceptable.

Taxes 0 (zero) per a aquells alumnes que obtinguin bons resultats, o • 
préstecs de retorn diferit, que incloguin el cost d’oportunitat.

Taxes ajustades a preu no subvencionat per a aquells alumnes que • 
reiteradament no assoleixen uns resultats mínims.

Integració de les polítiques d’innovació i competitivitat industrial • 
amb els diversos sectors econòmics i industrials participats.”

Fixin-se que, quatre anys després, poques o cap d’aquestes oportunitats 
de millora del sistema universitari públic han estat desenvolupades o apli-
cades. Tant de bo aquesta Comissió de Governança Universitària que fa uns 
dies s’ha constituït al Parlament de Catalunya es posi les piles i comencem a 
caminar en la bona direcció, potser no tan de pressa com voldríem —això ho 
hem d’entendre— però en la bona direcció.

Malgrat tot això, m’agradaria aportar aquí un toc d’optimisme i re-
comanar a tots els qui m’escolten l’estudi “La Universitat pública catalana 
d’avui. Dimensió, eficàcia i eficiència”, elaborat per nostre rector, el qual vull 
felicitar públicament. El text demostra molt fonamentadament que el discurs 
pessimista que percebem la ciutadania i que ens hem acabat creient no té cap 
raó de ser i que apostar pel creixement de la URV en recerca, docència i trans-
ferència de coneixement no nomes és necessari sinó que també és possible. 

Hem de ser conscients que, amb l’ajut del sistema universitari públic, la 
URV està en el bon camí per assolir les fites de productivitat i impacte de les 
millors universitats europees i mundials.

Voldria agrair al Sr. Brufau la seva lliçó inaugural sobre universitat i 
innovació, i encoratjar-lo a treballar plegats, encara més, Repsol i URV en 
benefici de la societat.

També vull felicitar totes les persones que avui han estat guardonades, i 
molt especialment els guanyadors dels premis del Consell Social: el de Quali-
tat Docent individual atorgat al professor Antoni Pérez-Portabella, el de Qua-
litat Docent col·lectiu, atorgat a l’equip que encapçala la Dra. Esther Forgas 
(que ha merescut després la Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de 
Catalunya). I també a l’equip format per la Sra. Josepa Gallofrè i els senyors 
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Xavier López i Luis Miguel Sanz, guanyadors del Premi Consell Social a la 
Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS.

Acabem de lliurar els premis extraordinaris de final d’estudis. La meva 
enhorabona als millors de la seva promoció. Des de sempre, els empresaris 
hem buscat els millors per a les nostres empreses. També el Govern de la 
Generalitat ha buscat els millors, encara que aquesta vegada es veu que no 
els ha trobat al nostre territori. I, anant més lluny, fins i tot d’altres, per fer-se 
el nus de la corbata, busquen els millors professors europeus. 

Finalment, desitjo a tothom, als estudiants que s’incorporen enguany 
a l’ensenyament superior, als qui ja ho van fer anys enrere, al professorat, 
al PAS i, en definitiva, a tota la comunitat universitària, un molt bon curs 
acadèmic 2011-2012.

Moltes gràcies.

Foto 12. Inauguració del curs acadèmic a la URV
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