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1. Presentació del president

Aquest any 2012 ha estat un any de canvi en la Presidència en el Consell 
Social.

Com a president entrant, voldria agrair primer que tot la tasca del Sr. 
Àngel Cunillera, que m’ha precedit els darrers vuit anys en aquest càrrec al 
capdavant del Consell Social. Ell n’ha portat, amb encert, el timó i ho ha fet 
d’una manera oberta, i tots els integrants del Consell ens hi hem sentit part 
important. 

Gràcies també als membres del Consell, els que ens han deixat i als que 
segueixen formant-ne part. A tots ells, els vull expressar el meu reconeixe-
ment, així com a la comunitat universitària, i molt especialment al rector i al 
Consell de Direcció, que han donat tot el suport al Consell Social en l’assoli-
ment dels seus objectius.

Durant aquests anys el Consell Social de la URV s’ha seguit consoli-
dant com a part de la Universitat que és i, alhora, ha seguit donant forma 
a la representació de la societat dins la Universitat. Encetem aquesta nova 
etapa amb l’ànim de construir sobre allò que ja està fet: això és el que ens fa 
progressar. 

La Universitat Rovira i Virgili ha evolucionat de manera important al 
llarg d’aquests anys passats i està esdevenint una universitat de referència 
a Catalunya i a l’Estat espanyol. El reconeixement com a Campus d’Excel-
lència Internacional ens ha posat a la rampa de llançament per esdevenir 
també referència internacional. No ho tenim fàcil, ja que competim en una 
altra divisió. 

Tampoc no ens ajuda la situació de crisi que estem travessant, que ens 
limita recursos del tot necessaris per assolir l’èxit en aquesta aventura i pot 
portar a diluir els nostres esforços vers aquest objectiu. Però és el nostre ob-
jectiu i hem d’anar en aquella direcció.

Vivim una època complexa, immersos en una crisi important, tant des 
del punt de vista econòmic com polític i social. Gran part dels fonaments de 
les nostres relacions estan en procés de revisió: l’organització del l’Estat, els 
fonaments bàsics de la nostra democràcia, l’ètica dels poders públics i pri-
vats, la governança de les universitats, etc.
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La Universitat Rovira i Virgili, com a universitat de les comarques del 
sud de Catalunya, té un paper molt important en l’articulació del procés de 
fer front primer a aquesta situació i sortir-nos-en després, des de la qualitat 
de l’educació que imparteix als seus alumnes, a la recerca que s’hi fa, així 
com en la transferència de coneixement, punt del tot imprescindible per en-
fortir l’economia del territori que l’acull. 

Així, doncs, tinguem clar els nostres objectius i treballem després per 
aconseguir-los sense defallir davant els entrebancs que ben segur que troba-
rem. La resiliència i la constància ens han d’acompanyar en tot allò que fem.

Juntament amb el rector, l’equip de govern i tota la Universitat, afron-
tem aquest any 2013 que acabem d’encetar. Ningú no n’espera gaire des del 
punt de vista de creixement, però és feina de tots que el 2013 acabi essent un 
bon any per a la URV.

anton Valero solanellas

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

2.1 Història

El Consell Social de la 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. Aleshores també va presidir el Consell Social el 
Sr. Josep M. Freixes i Cavallé.

El 24 de desembre de 2001 el Govern de la Generalitat va nomenar pre-
sident del Consell Social de la 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 l’estructura a la 
nova regulació. Per dur a terme aquesta adaptació, la Llei fixava un període 
de sis mesos des de la publicació de l’Estatut de la Universitat al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, que es va fer el 8 de setembre de 2003. 

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

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

2.2 Legislació que el regula

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

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

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

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

• Llei orgànica d’universitats (extracte referent als consells socials): 
<http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/normes/LOU%20extrac-
te%20CS1.pdf>

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

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

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

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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2.3 Composició del Ple (31 de desembre de 2012)

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

En representació del Consell de Govern
consellers nats

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

consellers designats

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

secretari execUtiU: 
Jordi Gavaldà i Casado

Modificacions al llarg de l’any

El Sr. Valero, conseller des del 2004, assumeix la presidència, exhaurits els 
dos mandats del Sr. Cunillera.

2.4 Organització i funcionament

De la Presidència

El president del Consell Social, que és nomenat pel Govern de la Generalitat 
entre els membres del Consell Social representatius de la societat catalana, té 
un mandat de quatre anys i es pot renovar per un únic període de la mateixa 
durada. 
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El president presideix les sessions del Ple i exerceix les altres funcions 
pròpies de la presidència d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són en-
comanades per la Llei d’universitats de Catalunya, pel Reglament d’organit-
zació i funcionament del Consell Social i per la resta de la normativa vigent.

L’actual president és el Sr. Anton Valero Solanellas.

De la Secretaria

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

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

Del Ple

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

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

De les comissions

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

El Consell Social compta també, des de l’octubre de 2007, amb una Co-
missió per a la Creació d’Empreses d’Origen Universitari. Aquesta comissió 
té la finalitat d’estudiar i elaborar l’informe previ al qual es refereix la dispo-
sició addicional 24 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació 
de la Llei orgànica d’universitats, i aprovar la participació o la desvinculació 
de la URV en aquestes entitats. En la sessió del Ple del 15 de novembre es 
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va aprovar adaptar les funcions d’aquesta comissió a les que li atorga el Re-
glament de creació d’empreses a l’entorn de la URV, aprovat en la sessió del 
Consell de Govern de la URV del 10 de juliol de 2012. 

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

	  

Inauguració	  del	  curs	  acadèmic	  2012-‐13	  a	  la	  URV	  Inauguració del curs acadèmic 2012-13 a la URV



14 15

Memòria del Consell Social de la URV 2012

2.5 Participació i representació del Consell Social 
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Anton Valero x x x x (1) x x x x x x x x x x x x x x

Jordi Bergadà x x x (1) x

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

Àngel Cunillera x x x (1

Antoni Gonzàlez x x x x x

Francesc Xavier Grau x x x x

Manuel Molina x x x x

Albert Pallarès x x x (1) FLL

Josep Poblet x x x (1) x

Ignasi Puig x x (1)

Joana Ramos x x x

Roser Recasens x x x (1) x x x x

Josep Manel Ricart x x x x

Jordi Salvador x x x (1)

Noelia Valdivieso x x x x

Jordi Gavaldà x (1) x (1) x x x x x x

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

3.1 Relació de sessions 

Del Ple

El Ple (compost per la totalitat dels membres del Consell Social i el secretari 
executiu) s’ha reunit cinc vegades: el 12 de març, el 26 d’abril, el 16 de juliol, 
el 15 de novembre i el 20 de desembre.

De la Comissió Econòmica

La Comissió Econòmica (composta per tots els membres del Consell Social i 
el secretari executiu) s’ha reunit cinc vegades: el 12 de març, el 26 d’abril, el 
16 de juliol, el 15 de novembre i el 20 de desembre.

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

La Comissió de creació d’empreses d’origen universitari (composta pel pre-
sident del Consell Social, que la presideix; el secretari general, el Sr. Enric 
Carreres, i el Dr. Jordi Gavaldà) s’ha reunit tres vegades: el 20 de febrer, el 30 
d’octubre i el 19 de desembre.

3.2 Acords principals

Edificis i espais

• Es va aprovar constituir un dret de superfície gratuït amb una durada de 
75 anys a favor de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució 
Social, sobre una part de la finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 
1 de Tarragona, al tom 1955, llibre 1101, foli 57, finca 78680; en concret: 
els 2.148,95 metres quadrats que confronten al nord i oest amb la pro-
longació del carrer de Marcel·lí Domingo; al sud, amb la finca 88286, i a 
l’est, amb la rambla de vianants, d’acord amb la proposta presentada en 
la sessió del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012. També es va au-
toritzar el rector a realitzar els actes necessaris per executar aquest acord.
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• Es va aprovar anul·lar l’acord, pres en el Consell Social del 20 de 
juliol de 2010, sobre ampliar l’encàrrec de gestió entre la Universi-
tat Rovira i Virgili i la Fundació URV, en els termes aprovats en la 
sessió del Consell de Govern del 26 d’abril de 2012.

• Es va deixar sense efecte la desafectació aprovada en la Comissió 
Econòmica de 3 de març de 2010 i es va mantenir l’autorització de 
cedir temporalment l’ús al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i 
Oci de la Costa Daurada, en els mateixos termes que es van acordar 
el 3 de març de 2010.

• Es va aprovar, després que s’aprovés la proposta en la sessió del 
Consell de Govern de 30 d’octubre de 2012, constituir un dret de 
servitud de pas, a la parcel·la de la URV al campus Bellissens on es 
troba el Centre de Bioempreses, a favor de la societat Reus Desen-
volupament Econòmic, SA (REDESSA). També es va autoritzar el 
rector a adoptar els acords pertinents.

Àmbit econòmic

• Es va aprovar l’expedient de contractació SU 34/12, subministra-
ment, mitjançant lots, d’equipament científic per al Centre d’R+D+I 
en Nutrició i Salut (confinançat pel FEDER). També es va autoritzar 
el rector a adoptar els acords pertinents.

• Es va aprovar l’expedient de contractació OB 30/12, obres d’ur-
banització del sector G11 a la zona universitària Mas Vila Barberà 
(etapa 01), al campus Bellissens. També es va autoritzar el rector a 
adoptar els acords pertinents.

• Es van aprovar els preus de matrícula per als títols propis de for-
mació continuada corresponents a l’oferta formativa del curs 2012-
13 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada en la 
sessió del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012.

• Es van modificar les tarifes de serveis, d’acord amb la proposta pre-
sentada per la Gerència de la URV.

• Es va aprovar la proposta d’aval necessària per garantir el retorn 
del préstec aconseguit de la convocatòria ACTEPARQ per construir 
l’edifici del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. Aquesta proposta 
caldrà presentar-la a la Direcció General d’Universitats, perquè el 
Govern català l’autoritzi.
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• Es van aprovar les tarifes proposades pel CESCA per a l’any 2011 i 
el criteri de càlcul de les tarifes per al 2012, en els termes proposats 
en la sessió del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012.

• Es van aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2011 de la 
Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de 
la Fundació URV el 14 de juny de 2012.

• Es va aprovar la proposta acordada en la sessió del Consell de Go-
vern de 10 de juliol de 2012 de no aplicar en el curs 2012/2013 cap 
diferència de preu als estudiants que siguin estrangers no residents 
i que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea. Per 
tant, se’ls aplicaran els mateixos preus que permetin en primera 
matrícula cobrir el 25% del cost dels estudis.

• Es va aprovar la proposta, acordada en la sessió del Consell de Go-
vern de 10 de juliol de 2012, modificada i justificada pel vicerector 
de Política Acadèmica i Científica, d’aplicar, en els màsters que no 
habiliten per exercir activitats professionals regulades, una bonifi-
cació del 30% en el preu del crèdit, la qual cosa permet passar de 
64,00 € a 44,80 € per crèdit. S’estableix com a requisit que les assig-
natures siguin matriculades per primera vegada.

• Es va aprovar desafectar les quantitats que la URV té activades com 
a “obra en curs”, per valor de 566.195,49 euros, a fi que ICF Equi-
paments SAU pugui liquidar, a la URV, la quantitat de 567.996,14 
euros. Aquesta quantitat la va assumir directament la URV per 
construir el nou edifici al campus Terres de l’Ebre, segons la pro-
posta que s’havia acordat en la sessió del Consell de Govern de 10 
de juliol de 2012. 

• Es va aprovar desafectar béns mobles, d’acord amb la relació pro-
posada en la sessió del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012.

• Es van aprovar els preus de matrícula per als títols propis de forma-
ció continuada de l’oferta formativa del curs 2012-13 de la Funda-
ció URV, d’acord amb la proposta presentada en la sessió del Con-
sell de Govern de 10 de juliol de 2012.

• Es va aprovar la proposta de preus dels crèdits del programa for-
matiu Study Abroad per al curs acadèmic 2012-13, segons l’oferta 
de cursos acordada en la sessió del Consell de Govern de 10 de 
juliol de 2012 i la proposta de preus presentada per la Gerència de 
la URV.

• Es va aprovar el pressupost del Consell Social per a l’exercici 2012.
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• Es va aprovar la memòria econòmica auditada de l’exercici 2011 de 
la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del 
pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial 
anual, segons la proposta presentada en la sessió del Consell de 
Govern de 26 d’abril de 2012.

• Es va aprovar el projecte de pressupost 2012 de la URV i la docu-
mentació que s’hi annexa, però l’acord queda condicionat que el 
Govern català aprovi la despesa del capítol I. 

• Es va aprovar liquidar el pressupost del Consell Social de l’exercici 
2011.

• Es van aprovar els preus dels productes de la Botiga URV aplica-
bles a partir de l’1 de setembre de 2012, d’acord amb el document 
dipositat a la Secretaria del Consell Social.

• Es va aprovar l’expedient de contractació OB 57/10: obres d’am-
pliació i reforma de la Biblioteca de la Seu Baix Penedès, i es va 
autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Es va aprovar l’expedient de contractació SE 15/12: servei de man-
teniment dels programaris de gestió de recursos humans (HOMI-
NIS) i de planificació docent i gestió acadèmica (UNIVERSITAS 
XXI), i es va autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Es va aprovar l’expedient de contractació SU 46/12: subministra-
ment de divers equipament científic, mitjançant lots, per als de-
partaments de Química Física i Inorgànica, Enginyeria Química 
i Enginyeria Mecànica de la URV (cofinançat pel FEDER), i es va 
autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Es va aprovar l’expedient de contractació SU 50/12: subministra-
ment, instal·lació i manteniment d’una xarxa sense fils, i es va au-
toritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Es va aprovar l’expedient SE 01/13: acord marc per a la prestació 
del servei de gestió i assistència en viatges, i es va autoritzar el rec-
tor a adoptar els acords pertinents.

• Es va aprovar l’expedient de contractació SE02/13: serveis de man-
teniment preventiu i correctiu d’obra civil en els edificis de la URV, 
i es va autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

• Es va aprovar l’expedient de contractació SE 05/13: subministra-
ment de gas natural del Grup de Compra UAB-2013, i es va autorit-
zar el rector a adoptar els acords pertinents.
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• Es va establir, per a l’exercici 2013, en 300.000 euros (IVA exclòs) 
l’import a partir del qual al rector li cal l’acord del Consell Soci-
al per exercir les facultats patrimonials que li atorga l’article 232 
de l’Estatut de la URV. No obstant això, cal l’acord de la Comissió 
Econòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per 
adquirir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions 
estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, 
i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la 
URV participi.

• Es va aprovar desafectar béns mobles, segons la relació acordada 
en la sessió del Consell de Govern de 20 de desembre de 2012.

 
 
 
 
 
 
 

	  

Investidura	  com	  a	  doctor	  honoris	  causa	  de	  Philip	  Douglas	  Jones	  Investidura com a doctor honoris causa de Philip Douglas Jones

• Es van aprovar les tarifes proposades pel CESCA per a l’any 2013, 
en els termes acordats en la sessió del Consell de Govern de 20 de 
desembre de 2012.

• Es van assignar, segons la proposta acordada en la sessió del Con-
sell de Govern de 20 de desembre de 2012, els complements addici-
onals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i inves-
tigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya i que es detalla en el document presentat.
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• Es va modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics 
per a l’exercici 2012, d’acord amb el document presentat.

• Es va aprovar la proposta tècnica de pressupost del Consell Social 
per a l’exercici 2013.

• Es va aprovar el projecte de pressupost 2013 de la URV i de la do-
cumentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, 
per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa 
del capítol I. 

• Es van assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exer-
cici 2013, d’acord amb el document presentat.

• Es van aprovar les tarifes dels serveis per a l’exercici 2013, segons 
la proposta acordada en la sessió del Consell de Govern de 20 de 
desembre de 2012.

Personal

• Es van aprovar, segons les propostes acordades per la Comissió de 
Recursos Humans el 16 de setembre i el 12 de desembre de 2011, 
les fitxes de lloc de treball i les modificacions de places proposades, 
d’acord amb els documents presentats.

• Es va aprovar, segons la proposta acordada en la sessió del Consell 
de Govern de 23 de febrer, modificar les places del Servei de Bibli-
oteca i Documentació, com a resultat de la integració en el CRAI, 
d’acord amb el document presentat.

• Es va autoritzar modificar la plantilla de personal docent i investi-
gador, d’acord amb la proposta acordada en la sessió del Consell de 
Govern de 23 de febrer de 2012.

• Es va aprovar assignar, segons la proposta acordada pel Consell de 
Govern el 26 d’abril de 2012, els complements addicionals autonò-
mics per mèrits de recerca al PDI que ha obtingut l’informe favora-
ble d’avaluació de l’AQU i que es detalla en el document presentat.

• Es va aprovar modificar la plantilla de PDI, segons la proposta 
acordada pel Consell de Govern el 26 d’abril de 2012.

• Es va aprovar modificar l’assignació de complements per a càrrecs 
acadèmics per a l’exercici 2012 aprovada el passat 23 de desem-
bre per la Comissió Econòmica, segons la proposta acordada pel 
Consell de Govern el 26 d’abril de 2012. Aquesta modificació serà 
d’aplicació a partir del proper 1 de maig de 2012.
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• Es va aprovar assignar una única gratificació extraordinària al PAS 
de la URV a l’exercici 2011, d’acord amb el document dipositat a la 
Secretaria del Consell Social.

• Es va autoritzar modificar la plantilla de PDI, segons la proposta 
acordada pel Consell de Govern el 10 de juliol de 2012 i en els ter-
mes que autoritzi la Direcció General d’Universitats.

• Es va aprovar assignar, segons la proposta acordada pel Consell de 
Govern el 10 de juliol de 2012, els complements addicionals auto-
nòmics per mèrits de recerca al PDI funcionari i contractat que ha 
obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’AQU i que es detalla 
en el document presentat (PDI funcionari: convocatòria 2011, i PDI 
laboral: convocatòria 2012).

• Es va autoritzar modificar la plantilla de personal docent i inves-
tigador, segons la proposta acordada pel Consell de Govern el 30 
d’octubre de 2012.

• Es va aprovar modificar les places de PAS, segons les propostes 
acordades per la Comissió de Recursos Humans el 20 de febrer i el 
24 d’abril de 2012.

• Es van assignar, segons la proposta acordada pel Consell de Go-
vern el 30 d’octubre de 2012, els complements addicionals autonò-
mics per mèrits docents al personal docent i investigador funciona-
ri i contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i 
que es detalla en els documents presentats.

• Es van assignar, segons la proposta acordada pel Consell de Go-
vern el 30 d’octubre de 2012, els complements addicionals auto-
nòmics per mèrits de gestió al personal docent i investigador que 
ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es detalla en 
el document presentat.

• Es va aprovar la convocatòria 2013 dels premis Consell Social a la 
qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del 
PAS. 

• Es va informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del 
PDI de la URV, any 2012, inclosa com a documentació annexa del 
projecte de pressupost 2013 de la URV.
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• Es va aprovar la relació de llocs de treball del PAS de la URV, any 
2012, segons la proposta acordada pel Consell de Govern el 20 de 
desembre de 2012.

• Es va autoritzar modificar la plantilla de PDI, segons la proposta 
acordada pel Consell de Govern el 20 de desembre de 2012, amb el 
benentès que no comporta cap increment de despesa per a la URV.

Relacions amb la societat

• Es va aprovar la memòria 2011 del Consell Social.
• Es va aprovar participar en la convocatòria 2012 dels premis Cam-

pus Terres de l’Ebre als treballs de recerca de batxillerat i treballs de 
síntesi de cicles formatius de grau superior.

• Es va aprovar que la URV participés en l’associació Mesa Socioeco-
nòmica del Camp de Tarragona i se’n van acceptar els estatuts, en 
els termes aprovats pel Consell de Govern el 23 de febrer de 2012.

• Es va aprovar una dotació de 27.500 euros per estudiar la inserció 
laboral dels graduats, doctors i graduats en màsters, de l’AQU i els 
consells socials de les universitats catalanes.

	  

Acte	  de	  lliurament	  de	  premis	  als	  millors	  treballs	  de	  recerca	  de	  secundària 
	  

Acte de lliurament de premis als millors treballs de recerca de secundària

• Es va aprovar la convocatòria 2013 dels premis CS als millors tre-
balls de recerca de secundària.
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• Es va aprovar la convocatòria 2013 del premi Maria Helena Ma-
seras al millor treball de recerca de batxillerat en temes de dones i 
gènere.

• Es va aprovar una dotació econòmica de 4.000 euros per al progra-
ma de suport per a esportistes d’alt nivell de la URV per al curs 
2012-13.

• Es va aprovar la convocatòria 2013 dels ajuts a les millors idees 
emprenedores.

Constitució i participació de la URV en altres empreses i institucions

• Es va acordar adquirir les noves participacions socials en el procés 
d’ampliació de capital de l’empresa iMicroQ, en els termes propo-
sats pel Consell de Govern el 23 de febrer de 2012. I es va autoritzar 
el rector a adoptar els acords pertinents per dur-ho a terme.

• Es va acordar adquirir les noves participacions socials en el procés 
d’ampliació de capital de l’empresa Aplicat, SL, en els termes pro-
posats pel Consell de Govern el 23 de febrer de 2012. I es va auto-
ritzar el rector a adoptar els acords pertinents per dur-ho a terme.

• Es va aprovar desvincular la URV de l’empresa M-Bot Solutions 
perquè es va dissoldre la societat, d’acord amb el document presen-
tat, i la desvinculació es va condicionar que ho acordés el Consell 
de Govern el 23 de febrer.

• Es va autoritzar el rector a adoptar els acords de disposició perti-
nents sobre les participacions socials de la URV en l’empresa M-Bot 
Solutions SL, arran la seva dissolució.

• Es va aprovar adquirir noves participacions socials en el procés 
d’ampliació de capital de l’empresa Aplicacions de la Catàlisi, SL, 
Aplicat, en els termes proposats pel Consell de Govern el 26 d’abril 
de 2012. I es va autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents 
per dur-ho a terme.

• Es va aprovar participar a la xarxa Oenovit, en els termes aprovats 
pel Consell de Govern el 26 d’abril de 2012.

• Es va aprovar que la URV pagui una quota anual per participar a 
la Fundació Ciutat de Valls, en els termes que es van establir en la 
sessió del Consell de Govern del 26 d’abril de 2012.

• Es va donar conformitat que la URV participi en l’ampliació de ca-
pital de l’empresa NT Sensors (aportació de 4.000 euros). També 
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es va informar favorablement la Comissió Econòmica del Consell 
Social i es va acceptar la dilució de la participació de la URV en el 
capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe 
presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia 
i Innovació de la Fundació URV el 19 d’octubre de 2012.

• Es va donar conformitat i es va aprovar que la URV participi en 
l’empresa Flexible User Experience SL (FLUX), en els termes que 
indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferèn-
cia de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 22 d’octubre 
de 2012. Aquest acord es va condicionar que l’aprovés el Consell de 
Govern de la URV el 30 d’octubre de 2012.

• Es va aprovar l’acord d’adquisició de noves participacions socials 
en el procés d’ampliació de capital de l’empresa NT Sensors, en els 
termes proposats pel Consell de Govern de 30 d’octubre de 2012. 
I s’autoritza al rector a adoptar els acords pertinents per dur-la a 
terme.

• Es va aprovar adquirir participacions socials de l’empresa Flexible 
User Experience, SL, Flux, en els termes proposats pel Consell de 
Govern el 30 d’octubre de 2012. I es va autoritzar el rector a adoptar 
els acords pertinents per dur-ho a terme.

• Es va aprovar que la Universitat Rovira i Virgili participi en l’Asso-
ciació Columbus, en els termes que es van aprovar en la sessió del 
Consell de Govern del 30 d’octubre de 2012.

• Es va aprovar que la Universitat Rovira i Virgili participi en l’Asso-
ciació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES), 
en els termes que es van aprovar en la sessió del Consell de Govern 
del 30 d’octubre de 2012.

• Es va donar conformitat a concedir el reconeixement de l’empresa 
Ongest Gestiones y Servicios Internet, SL, com a empresa emergent 
(start-up) de la URV, en els termes que indica l’informe presentat 
per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innova-
ció de la Fundació URV l’11 de desembre de 2012. D’altra banda, la 
conformitat es va condicionar que el Consell de Govern de la URV 
n’aprovés el reconeixement el 20 de desembre de 2012.

• Es va donar conformitat a dissoldre l’empresa Beyond Food, em-
presa derivada (spin-off) de la URV, i posteriorment a transmetre’n 
les participacions de la URV, tot segons els termes que indica l’in-
forme presentat per la directora del Centre de Transferència de Tec-
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nologia i Innovació de la Fundació URV l’11 de desembre de 2012. 
D’altra banda, la conformitat es va condicionar que el 20 de desem-
bre de 2012 el Consell de Govern de la URV aprovés que l’empresa 
en qüestió es dissolgués i que se’n transmetessin les participacions 
de la URV.

• Es va aprovar incorporar la Universitat Rovira i Virgili a la Funda-
ció Privada Tarragona Smart Mediterranean City.

• Es va aprovar que la Universitat Rovira i Virgili participi a The Ta-
lloires Network i que s’adhereixi a The Talloires declaration on the 
Civic Roles and Social Responsabilities of Higher Education. 

• Es va donar conformitat a la transmissió accionarial de les parti-
cipacions de la URV en l’empresa Beyond Food, arran de la seva 
dissolució, segons la proposta feta pel Consell de Govern el 20 de 
desembre de 2012, i es va autoritzar el rector a realitzar els tràmits 
pertinents.

Àmbit solidari

• Es va aprovar la convocatòria 2013 de les beques patrocinades Fun-
dació Repsol - Consell Social.

	  

	  	  Lliurament	  de	  les	  beques	  patrocinades	  Fundación	  Repsol-‐Consell	  Social	  URV	  Lliurament de les beques patrocinades Fundación repsol-Consell Social URV
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Centres i ensenyaments

• Es va ratificar el concert entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ins-
titut Pere Mata, en els termes establerts en l’acord pres pel Consell 
de Govern de la URV el 10 de juliol de 2012.

• Es va aprovar incorporar la Universitat Rovira i Virgili a la Inter-
national Student Exchange Programs, en els termes aprovats pel 
Consell de Govern el 10 de juliol de 2012.

• Es va proposar al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya adscriure, com a institut universitari de 
recerca, l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Soci-
al (IPHES) a la Universitat Rovira i Virgili.

• Es va informar favorablement la proposta d’implantar les titulaci-
ons següents per al curs 2012-13:

 — Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia: Màster de Psi-
cologia de la Salut. Màster de Tecnologia Educativa: E-learning 
i Gestió del Coneixement (URV, UdL, UIB; coordina URV) (*).

 — Facultat de Ciències Jurídiques: Màster de Dret de l’Empresa i 
de la Contractació (*). Màster d’Advocacia (*). 

 — Facultat d’Economia i Empresa: Màster d’Economia. Màster de 
Direcció d’Empreses. Màster de Gestió d’Empreses.

 — Facultat d’Infermeria: Màster d’Investigació en Ciències de la 
Infermeria. 

 — Facultat de Lletres: Màster de Patrimoni Artístic i Cooperació 
Cultural. Màster de Comunicació Estratègica en la Societat del 
Risc (*). Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB, 
UAB, UdG, URV, UPF, UPC, UdL, UVic; coordina UB). 

 — Màster Universitari Erasmus Mundus d’Arqueologia del Qua-
ternari i Evolució Humana (URV, Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, University of the Philippines Diliman i 
Università degli Studi di Ferrara; coordina U. de Ferrara).

 — Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Màster de Neuroci-
ències (UB, UPF, UdL, URV; coordina UB) (*). 

 — Facultat de Química: Màster de Nutrició i Metabolisme (URV, 
UB; coordina URV). 
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 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Màster d’Intel·ligència 
Artificial (UPC, UB, URV; coordina UPC) (*).

 — EUSES Terres de l’Ebre (centre en procés d’adscripció): Grau de 
Fisioteràpia. Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

* El 4 de juliol de 2012 pendent d’informe d’avaluació final d’AQU.

• Es va informar favorablement extingir els ensenyaments següents:

 — Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
 - Màster d’Avaluació i Mesura de la Conducta 
 - Màster de Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Co-

neixement (*)
 - Màster de Formació de Professionals de la Formació
 - Màster de Formació de Professionals de la Formació (Mun-

dusfor)
 - Màster de Psicologia de l’Educació - MIPE
 - Facultat de Ciències Jurídiques
 - Màster de Dret de l’Empresa i la Contractació (*)

 — Facultat d’Economia i Empresa
 - Màster d’Organització Industrial
 - Màster de Direcció Estratègica de l’Empresa
 - Màster de Ciències de la Infermeria

 — Facultat de Lletres 
 - Màster de Comunicació Política, Institucional i Corporativa 

en Entorns de Crisi i Risc (*)
 - Màster d’Estudis Culturals en Llengua Anglesa. Textos i Con-

textos
 - Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

 — Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 - Màster de Neurociències (*)

 — Facultat de Química 
 - Màster de Nutrició i Metabolisme

 — Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
 - Màster d’Intel·ligència Artificial (UPC, UB, URV; coordina 

UPC) (*)

* Si es verifica el màster que el substitueix.
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• Es va informar favorablement la proposta de modificar les titulaci-
ons següents per al curs 2012-13:

 — Facultat de Ciències Jurídiques
 - Grau de Treball Social i Ocupació (curs adaptació i mencions)

 · Tècnic o Tècnica d’Ocupació
 · Tècnic o Tècnica de Relacions Laborals

 - Grau de Relacions Laborals (curs adaptació)
 - Grau de Dret (mencions)

 · Dret de l’Empresa i de la Contractació
 · Dret Ambiental

 — Facultat d’Infermeria
 - Grau d’Infermeria (curs adaptació i mencions)

 · Infermeria de Salut Mental
 · Infermeria Infantil
 · Infermeria de Salut Comunitària
 · Infermeria Geriàtrica

 — Facultat de Lletres
 - Grau d’Història (mencions)

 · Prehistòria, Arqueologia i Història fins al Primer Mil·lenni
 · Història de les Formacions Socials i Polítiques
 · Història de les Societats Contemporànies

 - Grau d’Història de l’Art (mencions)
 · Patrimoni
 · Art i Pensament

 — Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 - Grau de Fisioteràpia (curs d’adaptació)
 - Grau de Nutrició Humana i Dietètica (curs adaptació)

• Es va informar favorablement la proposta de verificar els ensenya-
ments conjunts, coordinats per una altra universitat, en els quals 
participa la URV, per implantar-los el curs 2013-14.

• Es va aprovar la convocatòria 2013 dels premis Consell Social a la 
qualitat docent.
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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 la Fundació 
Repsol 

Convocatòria dels premis als millors treballs de recerca de secundària

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

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

Col·laboració amb la Facultat d’Economia i Empresa per a les Olimpíades 
d’Economia

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

Convocatòria d’ajuts a les millors idees emprenedores

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

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

Promoció de la projecció exterior de la URV

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

Participació en els ajuts a la valorització del coneixement 

Participació en els ajuts per a fires i promocions científiques

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

3.4 Projectes i activitats desenvolupats 

Premis Consell Social a la qualitat docent

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

Per dotzena 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. 

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/premis.html
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Els treballs premiats van ser els següents:

Modalitat individual
“Imatge Científica i Comunicació Audiovisual en Medicina: una op-
tativa dissenyada per a desenvolupar competències en comunicació, 
treball en equip col·laboratiu i ús avançat de les TIC”

Professora: Maria Rosa Fenoll Brunet (Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut).

 
Modalitat col·lectiva 

“Cartes digitals: creant relacions transnacionals i competències inter-
culturals”.

Professorat: Iolanda Tortajada, Josetxo Cerdan i Juan Luis Gonzalo (Fa-
cultat de Lletres).

resUM del PreMi indiVidUal

Imatge Científica i Comunicació Audiovisual en Medicina: una optativa dissenyada 
per a desenvolupar competències en comunicació, treball en equip col·laboratiu i ús 
avançat de les TIC. 

Maria Rosa Fenoll Brunet, professora del Departament de Ciències Mèdi-
ques Bàsiques.

Com que el metge pren contínuament decisions a partir de l’observació 
d’imatges, li cal obtenir iconografia cientificomèdica, reproduir-la i gesti-
onar-la en diferents formats; d’aquesta manera la podrà usar per incorpo-
rar-la en publicacions i comunicacions científiques i/o per educar la societat 
en temes relacionats amb la salut. 

Objectiu: oferir aquesta formació als estudiants de Medicina de la URV, 
mitjançant el disseny d’una optativa orientada a desenvolupar i avaluar ade-
quadament competències de comunicació, treball en equip col·laboratiu i ús 
avançat de las tecnologies de la informació (TIC).

Imatge Científica i Comunicació Audiovisual en Medicina (ICCAM) 
ofereix, a l’estudiant de Medicina de la URV, una formació innovadora per 
conèixer mètodes per obtenir imatges científiques i adquirir les habilitats 
necessàries per ser capaç d’obtenir-les amb criteris de qualitat, en diferents 
formats i respectant les normes bàsiques d’ètica i professionalitat que haurà 
de fer servir en la seva futura tasca professional. A més, introdueix l’estu-
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diant en l’ús de les tecnologies de la informació en Medicina, com a eina 
d’aprenentatge i com a eina per generar i transferir coneixements.

Material i mètodes: formació teoricopràctica innovadora en mètodes 
d’obtenció d’imatges científiques de qualitat mitjançant fotografia i vídeo en 
diferents formats i respectant les normes bàsiques d’ètica i professionalitat. 
Seminaris formatius de tècniques de treball en equip (metaplan). Formació 
pràctica mitjançant programes de simulació fotogràfica, estratègies per cer-
car i gestionar imatges cientificomèdiques, mitjançant l’ús avançat de les 
TIC, i produir una comunicació audiovisual de 3 minuts emprant recursos 
del CRAI-URV. Avaluació de competències i resultats del treball, individual-
ment i en equip mitjançant avaluació a 360°.

	  

Lliurament	  a	  la	  Dra.	  Maria	  Rosa	  Fenoll	  del	  premi	  Consell	  
Social	  a	  la	  qualitat	  docent,	  modalitat	  individual	  

	  

Lliurament a la Dra. Maria Rosa Fenoll del premi Consell Social 
a la qualitat docent, modalitat individual

Resultats: aquesta activitat formativa s’ofereix, a la Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut, des de 1993 i ha anat evolucionant cada any d’acord 
amb el progrés dels avenços tecnològics, els resultats d’aprenentatge, els 
canvis curriculars i l’opinió dels estudiants que han cursat aquesta activitat. 
En el curs 2011-12, els treballs audiovisuals dels estudiants han tingut com 
a objectiu contextualitzar la importància de l’aprenentatge d’idiomes euro-
peus per a la seva formació com a metges i donar a conèixer MEDINELingua 
(<www.medinelingua.eu>), un repositori de recursos en línia d’accés lliure 
per aprendre el llenguatge mèdic en tots els idiomes europeus creat per la 
xarxa temàtica europea d’educació mèdica MEDINE2 (www.medine2.com). 
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Aquests vídeos fets i subtitulats en anglès pels estudiants de Medicina de 
la URV s’utilitzaran, amb el seu consentiment, com a material per difondre 
aquesta xarxa temàtica arreu d’Europa. Aquesta contribució té el valor afegit 
d’haver incorporat el català en aquesta plataforma europea i sens dubte, en 
un futur immediat, aquesta eina facilitarà la mobilitat acadèmica a estudi-
ants Erasmus de Ciències de la Salut amb origen o destí al nostre territori.

Aquesta activitat formativa de la URV ha estat motiu d’una comunica-
ció oral que va ser presentada a la Universitat de Valladolid (7 d’octubre de 
2011), durant el Congrés de la Societat Espanyola d’Educació Mèdica (SE-
DEM); el resum de la comunicació va ser publicat a la revista Educ Med 2011; 
14 (Supl 2): S44-S45.

<http://www.sedemvalladolid2011.com/>

resUM del PreMi col·lectiU

Cartes digitals: creant relacions transnacionals i competències interculturals. 

Iolanda Tortajada, Josetxo Cerdan i Juan Luís Gonzalo, professors de la Fa-
cultat de Lletres.

1. Introducció
El projecte “Cartes digitals: creant relacions transnacionals i competències 
interculturals” es basa en un conjunt d’intercanvis entre els alumnes de la 
URV de les assignatures de Teories de la Comunicació (1r dels graus de Co-
municació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques) i Gè-
neres i Formats Cinematogràfics i Televisius (3r de Grau de Comunicació 
Audiovisual), i els alumnes de la Universitat de Califòrnia-Irvine de l’assig-
natura Latinas-os and the Media. 

Els intercanvis han permès que, a través de les videocartes, s’hagin ge-
nerat dinàmiques d’aprenentatge cooperatiu i entre iguals. Gràcies a aquests 
intercanvis les persones que hi han participat han conegut realitats culturals 
diverses, han reflexionat sobre les seves pròpies identitats i han pensat en 
les representacions de l’alteritat als mitjans. A partir d’aquest diàleg, els par-
ticipants han construït discursos comuns sobre el paper de la cultura en la 
identitat. 



33

Memòria del Consell Social de la URV 2012

2. Objectius del projecte
2.1 Objectius generals de l’activitat
• Compartir i intercanviar idees, coneixements i experiències amb 

alumnes de la pròpia universitat i de la universitat d’intercanvi.
• Relacionar i aplicar, a la realitat quotidiana, els coneixements teò-

rics explicats a les classes magistrals de les assignatures. 
• Reflexionar sobre la construcció de la pròpia cultura.
• Potenciar les competències interculturals.
• Construir coneixement de manera cooperativa.
2.2 Objectius específics
• Enfrontar-se al prejudicis propis i als dels altres.
• Avaluar la construcció social de la diversitat tant en els mitjans de 

comunicació com en la vida quotidiana.
• Fomentar el treball autònom dels alumnes mitjançant la planificació.
• Aprendre a convertir idees teòriques complexes en un discurs au-

diovisual.
• Fomentar l’aprenentatge cooperatiu.
• Reflexionar sobre el propi aprenentatge.

3. Organització i dinàmica de l’activitat
Per poder crear les cartes digitals i potenciar les relacions i competèn-

cies interculturals, l’organització de la feina ha estat clau. El professorat ha 
guiat i ha donat suport a l’alumnat perquè, a través de l’aprenentatge entre 
iguals, i treballant en equip, aconseguissin reflexionar al voltant dels temes 
proposats i, sobretot, els poguessin comunicar de forma creativa per seguir 
dialogant. 

Alguns aspectes clau de l’organització i la dinàmica de treball han estat: 
el paper de l’alumnat de 3r com a tutors i tutores de l’alumnat de 1r, l’espai 
de tutories i l’intercanvi guiat. L’adquisició de competències en aquesta ac-
tivitat es basa en l’aprenentatge entre iguals. Al voltant del tema proposat 
(representacions culturals als mitjans), l’alumnat ha elaborat, des de zero, el 
contingut de les cartes, pensant tant en els temes que calia tractar com en les 
preguntes que calia formular i l’enfocament que s’hi volia donar. Uns i altres, 
amb el suport dels tutors de tercer i el professorat, han creat els seus propis 
plans de rodatge i muntatge de les peces audiovisuals. A través d’aquest 
autoaprenentatge, i mitjançant les eines tecnològiques, han produït un total 
de 6 cartes (vegeu l’apartat 4).
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Cal destacar que l’alumnat de primer ha disposat de diversos espais 
de diàleg i feina en els quals ha pogut desenvolupar les competències inter-
culturals i les relacions transnacionals: reunions en grup gran (tothom qui 
participa al projecte), reunions en equips petits (dos equips de 8 persones i 
un equip de tutors de 4 persones), intercanvis virtuals amb UC-Irvine i pre-
sentació dels vídeos a la resta de companys i companyes de la classe.

Els intercanvis amb els equips d’UC-Irvine han estat asíncrons. No 
s’han fet vídeoconferències o altres activitats d’aquest tipus, perquè el que es 
pretenia és que s’elaboressin productes que tractessin de comunicar alguna 
idea i donessin peu a respostes i noves reflexions. Finalment, i en ser una 
activitat docent opcional, l’alumnat de 1r que ha participat en el projecte, ha 
presentat els vídeos al grup classe i ha generat un debat sobre els continguts 
i una motivació per donar continuïtat i ampliar el projecte.

La figura dels tutors de tercer ha tingut una gran importància. L’alum-
nat de tercer ha posat a disposició de l’alumnat de primer la seva experiència 
de producció i els ha donat suport en aspectes tècnics, de guió i d’organitza-
ció. Aquest rol ha permès a l’alumnat de 1r sentir-se més confiat, aprendre 
de l’experiència de la resta de companys i conèixer el tipus de competències 
que s’assoleixen en cursar els Estudis de Comunicació. D’altra banda, als 
alumnees de 3r, els ha permès posar en pràctica els coneixements assolits, 
saber comunicar-los i sentir-se útils.

El professorat, a través del correu electrònic i l’espai de tutories, ha fet 
de dinamitzador de tot el procés. Les tasques del professorat han estat: pau-
tar el calendari dels intercanvis, facilitar espais de trobada, donar suport a 
les idees dels equips i ajudar a materialitzar-les.

4. Resultats d’aprenentatge i produccions
A continuació, detallem les produccions (intercanvis) generats en el 

marc del projecte:
Carta 1 (enviada des de la UC-Irvine): serveix perquè l’alumnat i el 

professorat es presenti. Ens expliquen les motivacions que els van moure a 
matricular-se a l’assignatura Latinas-os and the Media i què esperen de l’in-
tercanvi de cartes visuals amb l’alumnat de la URV.

Cartes 2 i 3 (enviades des de la URV): com a resposta dialogada al pri-
mer vídeo rebut, a Tarragona es van realitzar dues cartes visuals. Ambdues 
cartes (fetes per dos grups diferents) són una presentació en primera perso-
na. Una de les cartes se centra en les relacions que poden mantenir com a 
joves estudiants universitaris i la segona ubica la ciutat de Tarragona, així 
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com la cultura catalana en general. D’aquesta manera, les cartes pretenien 
establir un doble eix cultural: el de la joventut i el de la cultura del territori.

Carta 4 (enviada des de la UC-Irvine): els estudiants dialoguen amb els 
plantejaments fets per l’alumnat de la URV i llencen una sèrie d’interrogants 
que fan referència a la cultura catalana i a l’espanyola; alhora també tenen 
interès a rebre informació sobre les imatges que circulen sobre les cultures 
llatines als mitjans catalans i als espanyols. A més, amb la vídeo carta, van 
afegir altres productes audiovisuals que ajuden a entendre la cultura llatina 
en el seu context als Estats Units.

	  

Lliurament	  dels	  premis	  del	  Consell	  Social	  a	  la	  qualitat	  docent	  Lliurament dels premis del Consell Social a la qualitat docent

Cartes 5 i 6 (enviades des de la URV): de nou, cada grup (8 alumnes de 
primer i 2 tutors de tercer) es va organitzar per respondre els dos principals 
blocs de preguntes: les relatives a la pròpia identitat nacional i les relatives 
a la representació de la identitat llatina als nostres mitjans audiovisuals ge-
neralistes. 

En la primera, mitjançant el format de l’entrevista televisiva en plató, 
s’hi deconstruiexen els llocs comuns sobre la cultura catalana i també l’es-
panyola. Realitzada amb un sistema de multicàmera, el format del diàleg 
adoptat per l’alumnat és molt adient pels resultats que es perseguien. 

En la segona carta, s’hi cerquen les ficcions contemporànies de perso-
natges d’origen llatí i com aquests compleixen o no amb els estereotips so-
cials que aquestes comunitats tenen a l’Estat espanyol. Per tant, amb mate-
rials extrets de diferents sèries produïdes per canals generalistes (TV3, TVE, 
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Tele5, Antena 3...), l’alumnat va compondre una carta que desglossava els 
diferents estereotips llatins que es poden apreciar als mitjans catalans i als 
espanyols, i al mateix temps va elaborar un discurs crític cap a aquestes co-
dificacions simplistes i estigmatitzants.

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

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

Per tercera vegada es va convocar el premi a la Qualitat i Millora Contínua 
de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS. Aquest premi té, com a fina-
litat, identificar i reconèixer les iniciatives conjuntes del PAS per millorar, 
mitjançant procediments innovadors, l’exercici de la gestió i l’administració 
universitària, a més de les tasques de suport, assistència i assessorament dels 
processos necessaris per assolir els objectius de la Universitat.

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

El treball premiat va ser el següent: “Automatització de la gestió de 
la convocatòria de mobilitat d’estudiants a la URV”, de l’equip del Centre 
Internacional, encapçalat per Joan Gabriel Blanch Batiste.

resUM del PreMi 
La qualitat, millora i professionalització dels processos són valors essencials 
i determinants en l’execució d’una correcta gestió administrativa. Aquests 
principis estan presents en el projecte en què el personal del Centre Interna-
cional està treballant diàriament, des de la seva creació. El projecte que pre-
sentem és el resultat d’un esforç col·lectiu en la cerca d’una millora constant 
en la gestió del procés de mobilitat. La voluntat de progrés i millora en els 
processos de gestió respon a una necessitat del moment de canvi que estem 
vivint. La mobilitat de les persones i, en concret, dels estudiants és una re-
alitat que avança a marxes forçades; per aquest motiu, és necessari adaptar 
els procediments al mateix ritme que la societat evoluciona, amb l’objectiu 
clar de garantir, als usuaris, la qualitat, control i rigorositat d’aquest servei.

Durant el curs acadèmic 2010-11 el Centre Internacional va iniciar la 
redefinició dels processos de gestió de la mobilitat, per la necessitat de tenir 
un major control d’aquest procés, atès que: 1) les institucions que regulen 

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/premis.html
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i financen aquests programes estableixen nous mecanismes de gestió més 
exigents i subjectes a auditories més estrictes; 2) la mateixa URV demanda 
cada cop més dades, xifres i informes de mobilitat que s’han de facilitar, ja 
que estan vinculats a indicadors de visibilitat internacional i finançament.

Aquest canvi, complex per la ràpida evolució i necessitat d’adaptar-se 
a l’entorn, no està resultant fàcil. En primer lloc comporta articular tots els 
actors i unitats implicats en la mobilitat (Centre Internacional, coordinadors 
de mobilitat, secretaria de centre, Servei de Gestió Econòmica...), sense que 
hi hagi procediments de coordinació clarament definits. Així mateix, exigeix 
gestionar correctament la informació, la qual cosa implica informatitzar i 
digitalitzar tot un conjunt de processos que fins al 2010 eren del tot manuals 
i poc definits.

A continuació descrivim de forma breu els principals canvis implantats 
en el procés administratiu de la gestió de la mobilitat durant el curs 2010-11, 
per a la convocatòria 2011-12. La situació, fins al setembre de 2010, era que 
la mobilitat, fins que es va crear el Centre Internacional, és gestionava des 
de l’antiga Oficina de Relacions Internacionals. La gestió era manual i no 
hi havia processos clars ni definits. Hi havia un escàs ús de mecanismes de 
registre de la documentació i aquesta estava en format paper, fet que dificul-
tava el control real de les mobilitats entrants i sortints. 

Aquesta situació es traduïa en una escassa informatització: tota la infor-
mació de registre, control, pagaments, contactes i convenis estava suportada 
en documents Word i Excel, que no s’actualitzaven de forma sistemàtica. 
Els principals problemes d’aquest sistema de funcionament era un excés de 
documentació en paper, una integritat nul·la de les dades, dificultats impor-
tants per generar informes, oferta de convenis caducats, inexistència d’una 
convocatòria pública de mobilitat, manca de criteris comuns de selecció i 
dificultats en la gestió econòmica i rendiment de comptes. A partir de 2010 
i fins al juliol de 2011, per tal de donar resposta als principals problemes, es 
va dissenyar el procés per aportar-li noves eines de control. La primera de-
cisió va ser centralitzar la gestió administrativa, que fins aquell moment es 
trobava dispersa entre els coordinadors de mobilitat. Aquesta centralització 
ha d’acabar permetent tenir un control més exhaustiu de les dades que cal 
gestionar, aprofitant sinergies i homogeneïtzant processos entre els diferents 
centres. En la primera fase s’ha millorat la gestió, el control i l’explotació de 
les dades de la mobilitat; per aconseguir-ho, es va confeccionar, des del Cen-
tre Internacional, les bases de dades que permetin controlar la gestió diària, 
així com nodrir els indicadors i els informes pertinents. Així mateix, aquestes 
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eines han permès començar a tenir dades i un acurat i global control de la 
mobilitat a la URV, tant entrant com sortint, i de tot el que aquesta comporta. 
La recopilació d’aquestes dades ens permetrà prendre decisions que condu-
eixin a millorar els índexs de mobilitat i millorar el servei als estudiants.

A final de 2011 s’havia aconseguit disminuir la informació en paper i 
s’havia creat un expedient digital de cada alumne, a partir d’estandarditzar 
els documents i formalitzar i difondre els processos. Això es va aconseguir 
amb la creació d’una convocatòria única i comuna per a tots els centres de la 
URV: criteris públics de participació i selecció per a tots els alumnes. Per tal 
de gestionar-ho, es va començar a crear una base de dades que ha permès 
controlar i gestionar el procés de la mobilitat, explotar les dades, elaborar 
indicadors i informes i controlar curosament la gestió econòmica i la seva 
justificació per a posteriors auditories.

A partir de gener de 2012 i fins a l’actualitat, l’objectiu ha estat conso-
lidar la primera fase del projecte, detectant els problemes que persisteixen, 
desenvolupant les fases posteriors i aportant millores constantment. En l’ac-
tualitat, els principals problemes són que el creixent volum d’estudiants de 
mobilitat i el volum de documentació que hi està associada requereixen una 
solució informàtica específica de la qual la URV no disposa actualment. La 
inexistència de programari que ens permeti gestionar diàriament la mobi-
litat ens ha obligat a crear una aplicació pròpia, i no hem pogut comptar 
amb una d’estàndard creada pel mercat i ja testada, fet que n’ha dificultat 
la posada en marxa. Així mateix, és una realitat la resistència al canvi de les 
persones, i aquesta també ha estat una dificultat afegida a l’inici de l’establi-
ment dels nous procediments, com la manca de claredat en la definició de 
rols i la diversitat de formes de funcionament dels coordinadors de mobilitat 
a cada centre.

Durant els últims 5 anys s’ha produït un augment del 45% de la mobi-
litat: s’ha passat de 264 sol·licituds a 384. Aquesta xifra es preveu superior 
en les properes convocatòries, ja que en les últimes el nombre de sol·licitants 
s’ha disparat i s’ha arribat a les 714 sol·licituds el curs 2011-12 i a les 741 
el curs 2012-13. A aquest augment constant de l’interès de la mobilitat, cal 
sumar-hi l’alt control i exigència dels òrgans que la financen i regulen. Cada 
organisme finançador exigeix uns estàndards de gestió propis i uns altres de 
comuns a totes les universitats de l’Estat espanyol, en el cas del programa 
Erasmus. Aquest fet explica la necessitat de fer un canvi profund en la gestió 
de la mobilitat i aconseguir un control constant dels alumnes, tant pel que fa 
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a la seva destinació, com pel que fa al control documental o abonament dels 
ajuts corresponents.

El projecte és la solució a la gestió de les convocatòries de mobilitat, 
ja que aquest desenvolupa tots els processos i estats que constitueixen la 
mobilitat. Les eines que hem implementat i les pendents d’execució són es-
tructures de dades que ens permeten protegir tota la informació necessària 
per gestionar la mobilitat i poder explotar-la de forma que la interacció dels 
usuaris del Centre Internacional i el personal d’aquesta unitat sigui senzilla i 
clara. Aquestes estructures de dades corresponen a dos bases de dades amb 
funcionalitat diferent, però amb un objectiu comú: la mobilitat. Per tal que hi 
ha hagi mobilitat ens cal un conveni, ja que aquest estableix una relació entre 
dues institucions i defineix les característiques específiques de la mobilitat 
que hi estan subjectes. Aquesta informació no la podíem tractar informàtica-
ment, ja que es trobava en paper. A fi de solucionar el problema, calia extreu-
re’n tota la informació —punt de partida del projecte— i exportar-la a una 
base de dades on aquesta informació fos tractable i ens permetés obtenir una 
oferta real de les mobilitats possibles a què poden optar els estudiants. Amb 
l’execució d’aquest projecte, es pretén desenvolupar les fases consegüents.

	  

Lliurament	  del	  premi	  Consell	  Social	  a	  la	  qualitat	  i	  
millora	  contínua	  de	  la	  gestió	  administrativa	  i	  

tècnica	  del	  PAS	  
	  

Lliurament del premi Consell Social a la qualitat i millora contínua 
de la gestió administrativa i tècnica del PAS
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Ajuts a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat

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

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

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

Convocatòria de beques copatrocinades pel Consell Social i la Fundació 
Repsol

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

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

Per contribuir a disminuir aquests obstacles als nois i noies que, malgrat 
el seu bon rendiment acadèmic i voluntat d’accedir a l’ensenyament superior, 
no poden fer-ho, el Consell Social, per setena vegada, ha convocat les beques 
que patrocinen el Consell Social i la Fundació Repsol i que faciliten a les fa-
mílies amb dificultats especials que els seus fills puguin accedir a la URV i 
romandre-hi.

Cadascuna de les beques està dotada amb 5.000 euros anuals i es poden 
renovar cada curs (si es compleixen uns requisits determinats a la convoca-
tòria), fins que s’acaben els cursos acadèmics que estableix l’itinerari recoma-
nat de l’ensenyament cursat per l’alumne.

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html
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La Comissió de Selecció de les beques patrocinades, en la reunió del 5 
d’octubre de 2012 i en el marc de la convocatòria 2012-13, va acordar adjudi-
car cinc beques patrocinades. Aquestes beques s’iniciaran en el curs acadèmic 
2012-13 i s’han concedit a un estudiant de Grau en Medicina, un estudiant 
de Grau en Enginyeria Química, un estudiant de Grau en Infermeria i dos 
estudiants de Grau en Bioquímica i Biologia Molecular.

La Comissió de Selecció també va atorgar:
1. La cinquena renovació de la beca concedida en la convocatòria 

2007-08 a un estudiant de Medicina. 
2. La quarta renovació de la beca concedida en la convocatòria 2008-

09 a un estudiant de Psicologia. 
3. La tercera renovació de les beques concedides en la convocatòria 

2009-10 a un estudiant de Grau en Comunicació Audiovisual (4t 
curs) i a un estudiant de Grau en Geografia i Ordenació del Terri-
tori. 

4. La segona renovació de les beques concedides en la convocatòria 
2010-11 a un estudiant de Grau en Llengua i Literatura Catalanes i 
a un estudiant de Grau en Educació Infantil. 

5. La primera renovació de les beques concedides en la convocatòria 
2011-12 a un estudiant de Grau en Educació Primària, a un estudi-
ant de Grau en Enginyeria Química i a dos estudiants de Grau en 
Administració i Direcció d’Empreses.

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 re-
compensar 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:
“Tres mil metres d’energia marina”, de Jefferson Alexander Amagua 

Conejo. Centre: Institut Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona. Tutor: 
Ángel Casado Gómez.

“Per no ser com en Patufet”, de Laura Balcells Argilaga. Centre: Institut 
Gabriel Ferrater i Soler, de Reus. Tutor: Josep Maria Llort Planc-
hadell.

“El Camino de Santiago. Pelegrinatge i negoci”, de Marta Domingo Ri-
bellas. Centre: Institut Fonts del Glorieta, d’Alcover. Tutor: Pere 
Aguadé López.

“Quiralitat. Les dues cares de les molècules”, de Daniel Fernández Li-
nares. Centre: Institut Joan Puig i Ferrater, de la Selva del Camp. 
Tutora: Graciel·la Monné Tost.

“Vet aquí un gat, vet aquí un gos... I aquesta por ja s’ha fos”, de Montse 
Guinovart Pedescoll. Centre: Col·legi Sant Pau Apòstol, de Tarra-
gona. Tutor: Carles Morron Estradé.

	   Lliurament del Premi als millors treballs de recerca de secundària.

“Recerca i anàlisi de diferents sistemes solars de concentració fotovol-
taica”, de Roland Jardí Cedó. Centre: Institut Julio Antonio, de 
Mora d’Ebre. Tutora: Maria Elena Merino Bodes.
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“El genocidi de Rwanda, un fet històric que cal recordar”, de Ruben 
Quinzà Batalla. Centre: Institut Ramon Berenguer IV, d’Amposta. 
Tutor: Eliseu Toscas Santamans.

“L’impacte comercial d’El Corte Inglès a Tarragona”, d’Oriol Robert 
Rodríguez. Centre: Col·legi Sagrat Cor de Jesús, de Tarragona.

“Fukushima. Història d’un desastre nuclear”, de Carles Rios Montser-
rat. Centre: Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona. Tu-
tora: Pilar Sanz Lorente.

“L’alcohol, un aliat?”, d’Elena Terraza Silvestre. Centre: Institut Camp 
Clar, de Tarragona. Tutora: Maria Dolors Botanch Cabiscol.

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 tercera vegada el premi Maria Helena Maseras al 
millor treball de recerca de batxillerat i cicles formatius en temes de gènere. 
Aquest premi l’ha convocat el Consell Social a iniciativa de l’Observatori per 
a la Igualtat, que té, entre les seves funcions, promoure i afavorir la formació 
i recerca específiques en estudis de gènere.

El treball guanyador ha estat: “Maria Aurèlia Capmany: feliçment era 
una dona”, de Carolina Domingo Pagán. Centre: Institut Antoni de Martí i 
Franquès, de Tarragona. Tutora: Anna Gispert Magarolas.

	  

LLiurament	  del	  Premi	  	  Maria	  Helena	  Maseras	  a	  Carolina	  Domingo	  
Lliurament del Premi Maria Helena Maseras a Carolina Domingo

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 setena 
vegada els ajuts a les millors idees emprenedores, a fi d’incentivar la co-
mercialització de treballs docents amb visió innovadora i donar-hi suport. 
Aquesta iniciativa té l’objectiu de donar suport als estudiants de la URV en 
la validació d’idees i conceptes susceptibles de convertir-se en un producte 
o en un procés amb valor econòmic que serveixi de base per a una acció 
d’emprenedoria. 

El 28 de setembre es va reunir la comissió que havia d’avaluar els tre-
balls presentats, que va atorgar els ajuts següents:

“Empresa Somsomnis”, treball presentat per Marta Tost Prats i Mont-
serrat Giró Clarassó, de l’ensenyament de Pedagogia de la Facul-
tat de Ciències de l’Educació i Psicologia. Import de l’ajut: 6.000 
euros.

“PLT-BOX”, treball presentat per Maria Cartanyà Clols, Anna González 
Vidella, Casandra Romina de Bois Souto i Víctor Barasoain Pé-
rez, de l’ensenyament d’Arquitectura de l’ETSA. Import de l’ajut: 
3.000 euros.

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

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html
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Mesa de contractació 

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

Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària

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

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

	  

 

Presentació del llibre El poder de les idees 

	  

Presentació del llibre El poder de les idees

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 

http://www.fundacio.urv.cat
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projectes, la transferència de coneixements, la formació permanent i la in-
novació.

Formen part del Patronat de la Fundació URV el Sr. Bergadà, el Sr. Po-
blet, la Sra. Recasens i el Sr. Valero. Enguany el Patronat s’ha reunit dues 
vegades, i hi han assistit 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 
determinades polítiques, com ara les que li encomana la Llei d’universitats 
de Catalunya o bé les que li siguin encomanades per les universitats o pel 
Departament 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 va crear 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, formada per cinquanta representants dels àmbits universitari, so-
cial i polític (entre els quals, el president del Consell Social de la Universitat 
Rovira i Virgili), s’ha reunit en dues ocasions.

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 

http://www.aqu.cat/
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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 prioritari potenciar la formació i 
la recerca universitàries de qualitat que permetin avançar amb fermesa a 
construir una societat basada en el coneixement.

De l’assemblea de l’ACUP en forma part el president del Consell Social.
El secretari executiu ha participat, per indicació del president, en les 

reunions de treball de l’ACUP per desenvolupar la documentació que s’ha 
de presentar en les Jornades Catalunya Futura, en el marc de la Plataforma 
Coneixement, Territori, Innovació.

Conferència de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles.

Els dies 25 i 26 d’octubre es van celebrar a la Universitat Pompeu Fabra les 
jornades de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles. Per indicació del president, el secretari executiu del Consell So-
cial de la Universitat Rovira i Virgili va participar en la Comissió de les jor-
nades.

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

4.1 Liquidació del pressupost 2011 del Consell Social

El Ple del Consell Social, en la reunió de 26 d’abril de 2012, va aprovar la 
liquidació del pressupost 2011. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Consell Social 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010

INGRESSOS DESPESES 

Romanent 2010 601.357,99 Capítol I : Despeses de personal 143.168,10

Subvenció Generalitat de Catalunya 432.086,72
Capítol II: Compra de béns 
i serveis 

185.717,34

Capítol IV: Transferències corrents 180.547,43

Capítol VII: Transferències 
de capital 

8.525,50

TOTAL INGRESSOS 1.033.444,71 TOTAL DESPESES 517.958,37

Detall per conceptes Funcionament Projectes Despesa total

Capítol I Remuneracions de personal 137.497,00 5.671,10 143.168,10

Capítol II Despeses corrents de béns i serveis 68.908,86 116.813,48 185.717,34

Arrendaments - 3.581,12 3.581,12

Material d'oficina 2.439,51 28.736,87 31.176,38

Subministraments 584,41 - 584,41

Comunicacions (telèfon, missatgeria) 965,91 - 965,91

Primes d'assegurances 1.864,89 - 1.864,89

Protocol, publicitat  i altres despeses 573,82 23.615,14 24.188,96

Treballs fets per altres empreses 208,22 46.574,86 46.242,70

Indemnització per raó de serveis 62.267,10 8.975,60 71.242,70

Despeses de publicació i distribució - 5.329,89 5.329,89

Capítol IV 
Transferències corrents (beques 
i ajuts, participació en altres entitats) 150,00 180.397,43 180.547,43

Capítol VII Transferències de capital - 8.525,00 8.525,00

TOTAL DESPESA 206.550,86 311.407,01 517.957,87

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

2002-002 Premi Qualitat Docent 10.000,00 8.016,62 1.983,38

2002-003 Campus Terres Ebre 10.000,00 544,35 9.455,65

2005-006 Càtedra Emprenedoria 62.000,00 30.237,50 31.762,50

2003-011 Inserció laboral 5.000,00 - 5.000,00

2003-012 Projecció exterior 20.000,00 14.744,46 5.255,54

2003-015 Ajuts estudiants 62.287,42 7.260,71 55.026,71

2003-016 Biblioteca 10.434,55 7.472,25 2.962,30

2005-020 Subvenció solidària 5.091,84 4.175,31 916,53

2005-024 Ajut Solidari 20.000,00 10.662,50 9.337,50

2005-025 Ajuts Emprenedoria 47.000,00 5.587,50 41.412,50

2006-030 Beques Patrocinades 156.250,00 79.380,80 76.869,20

2006-036 Oficina del Voluntariatat de la URV 5.000,00 - 5.000,00
2007-038 Premi de Recerca de Secundària 33.000,00 27.250,23 5.749,77

2007-041 Esportistes alt nivell 14.637,58 6.637,58 8.000,00

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 36.980,00 36.975,89 4,11

2009-050 Premi Qualitat PAS 8.000,00 5.966,50 2.033,50

2010-051 Setmanari Jove 32.000,00 11.929,19 20.070,81

2010-053 Captació d’estudiants - Olimpiada d’Economia 1.100,00 672,60 427,40

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

2011-058 Col·laboració CS-FURV - Conveni 10.000,00 6.059,12 3.940,88

2011-059 Associacions Estudiants - Internacionalització 6.000,00 6.000,00 -

2011-060 Edició llibre prestigi ETSEQ 7.000,00 4.715,65 2.284,35

2011-061 Jornada Humanitats 2.000,00 2.118,75 118,75

2011-062 Universitat Estiu 10.000,00 10.000,00 -

2011-063 Festa URV 35.000,00 - 35.000,00

2011-064 Agregacions estratègiques 135.974,81 - 135.974,81

TOTAL PROJECTES 789.756,20 311.407,51 478.348,69
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Notes explicatives a la liquidació del pressupost 2011

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 2011, la subvenció atorgada per la Generalitat ha dis-
minuït en 77.097,65 euros respecte a la rebuda al 2010 (el 15,14% menys). 
Així, l’import finalment atorgat el 2011 és de 432.086,72 euros, davant els 
509.184,37 que es van rebre el 2010.

Despeses

caPítol i: reMUneracions 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 a la catalogació 
del fons Vidal i Capmany (projecte 2003-016). 

Les remuneracions de personal al 2011 són inferiors a les del 2010 arran 
de l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic a tot l’exercici 
pressupostari 2011.

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

• Arrendaments: despeses derivades del lloguer de béns immobles. 
Aquest any l’arrendament correspon a un estand a la Fira de Barce-
lona per la participació de la URV al Saló Expoquímia (a través del 
Conveni del Consell Social amb la Fundació URV).

• 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 també aquelles transferències 
que per diferents motius no tenen una partida específica, com són 
alguns projectes en què participa el Consell Social: publicació de 
l’Indicador Universitario i participació en el primer any de la Càtedra 
d’Inclusió Social, en el finançament de la Universitat d’Estiu de la 
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URV i en les activitats d’internacionalització de dues associacions 
d’estudiants de la URV.

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

anuncis en premsa, edició de fullets, etc. Inclou la transferència de 
l’1% del pressupost a la URV Solidària, el finançament de la Jornada 
d’Humanitats, la compra de cintes identificadores, la participació 
en l’edició del Noves Perspectives, la publicació d’articles en premsa, 
i altres despeses pels actes de lliurament dels premis de recerca de 
secundària, beques patrocinades, premi a la qualitat docent, premi 
PAS i edició de fullets de difusió dels ajuts del Consell Social.

• Treballs realitzats per altres empreses i professionals: honoraris 
d’empreses i professionals independents que han prestat serveis 
per al Consell Social o per als seus projectes: elaboració de repor-
tatges fotogràfics, serveis informàtics per a l’entrega de premis, 
elaboració de cartells, digitalització de documents per al Servei de 
Biblioteca, participació en les convocatòries R2B de valorització del 
coneixement i de difusió científica, etc. També inclou els premis a 
la qualitat docent i a la qualitat i millora contínua de la gestió ad-
ministrativa i tècnica del PAS de la URV i la inscripció a cursos 
i jornades com la Jornada de la Conferencia General de Consejos 
Sociales Españoles. 

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

• Despeses de publicació i distribució: de la Memòria d’activitats del 
Consell i per la participació en altres publicacions com el llibre de 
prestigi La química de l’aire d’Antoni Martí i Franquès.

caPítol iV: transferències corrents

Beques, ajuts i premis atorgats pel Consell Social: per a estudiants amb difi-
cultats especials, ajuts a emprenedors, ajut solidari, beques copatrocinades 
per la Fundación Repsol, premis de recerca en secundària, ajuts a esportis-
tes d’alt nivell, i transferències a altres organismes i entitats en què partici-
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pa el Consell Social com la Càtedra d’Emprenedoria, l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP), la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Españolas, la Societat Europea d’Educació Superior 
(EAIR), la Fundació Gresol i altres.

caPítol Vi: inVersions reals

Recursos destinats a crear o adquirir béns de capital i inventariables. En-
guany no hi ha cap inversió en actius nous.

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 2012 del Consell Social

El Consell Social, igual que la Universitat, va començar l’any 2012 amb el 
pressupost prorrogat. Ja entrat l’any 2012 es va aprovar el pressupost de 
2012, amb una reducció del 2% respecte al pressupost definitiu del 2011, un 
cop aplicada la retallada en la subvenció rebuda de la Generalitat de Ca-
talunya. Així doncs, el 26 d’abril de 2012, el Ple del Consell va aprovar un 
pressupost de 423.444,98 euros per a l’exercici 2012. El 16 de juliol de 2012 el 
va modificar per incorporar-hi el romanent. 

Pressupost de despeses
Pressupost 
inicial 2012

Modificacions
(romanent)

Pressupost 
definitiu 2011

%

Capítol I

Remuneracions de personal 137.324,29 0,01 137.324,30 14,63%

Capítol II

Despeses corrents de béns i serveis 152.820,69 449.890,81 602.711,50 64,19%

Arrendaments - 4.083,83 4.083,83 0,43%
Conservació i reparació - 502,51 502,51 0,05%
Material d’oficina 5.730,00 8.251,86 13.981,86 1,49%
Subministraments 800,00 3.451,00 4.251,00 0,45%
Comunicacions 1.250,00 13.420,55 14.670,55 1,56%
Transports i trasllats - 11.589,33 11.589,33 1,23%
Primes d’assegurances 1.900,00 2.258,41 4.158,41 0,44%
Protocols, publicitat i altres despeses 10.035,45 145.617,98 155.653,43 16,58%
Treballs realitzats per altres empreses 44.501,00 62.704,62 107.205,62 11,42%
Indemnitzacions per raó de serveis 80.604,24 178.471,05 259.075,29 27,59%

Despeses de publicació i distribució 8.000,00 19.539,67 27.539,67 2,93%

Capítol IV
Transferències corrents (beques i 
ajuts, participació en altres entitats) 125.800,00 51.871,29 177.671,29 18,92%
Capítol VI

Inversions immobilitzat - 3.338,90 3.338,90 0,36%

Capítol VII

Transferències de capital 7.500,00 10.385,33 17.885,33 1,90%

TOTAL 423.444,98 515.486,34 938.931,32 100%
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Pressupost 2012

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)

2008 2009 2010 2011 2012
% Variació 
2011-2012

Capítol I

Remuneracions 
de personal 130.755,90 138.250,55 141.108,48 141.277,54 137.324,29 -2,80%

Capítol II

Despeses corrents de béns 
i serveis 203.456,34 212.450,56 192.772,07 177.797,31 152.820,69 -14,05%

Arrendaments 1,00 1,00 1,00 3.001,00 - -100,00%
Conservació i reparació 4,00 4,00 4,00 4,00 - -100,00%
Material d’oficina 4.079,59 1.1344,97 5.816,05 2.850,00 5.730,00 101,05%
Subministraments 1.200,00 1.200,00 1.000,00 800,00 800,00 0,00%
Comunicacions 2.503,00 2.503,00 1.953,00 1.703,00 1.250,00 -26,60%
Transports i trasllats 1.000,00 600,00 900,00 500,00 - -100,00%
Primes d’assegurances 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.900,00 -5,00%
Protocol, publicitat i altres 
diverses 15.867,75 15.046,59 46.283,71 39.345,38 10.035,45 -74,50%
Treballs fets per altres 
empreses 55.151,00 73.151,00 28.014,31 97.360,56 44.501,00 -54,29%
Indemnització per raó de 
serveis 111.600,00 103.000,00 99.500,00 29.929,37 80.604,24 169,31%
Despeses de publicació 
i distribució 10.050,00 3.600,00 7.300,00 300,00 8.000,00 2.566,67%
Capítol IV

Transferències corrents 
(beques i ajuts, participació 
en altres entitats) 142.050,00 143.650,00 162.803,82 103.588,77 125.800,00 21,44%

Capítol VI

Inversions Immobilitzat 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.130,77 - -100,00%

Capítol VII

Transferències de capital 12.000,00 10.800,00 11.000,00 8.292,33 7.500,00 -9,55%

TOTAL 489.762,24 506.651,11 509.184,37 432.086,72 423.444,98 -2,00%

Pressupost d'ingressos 2008 2009 2010 2011 2012

Capítol IV

Transferències corrents (Generalitat) 489.762,24 506.651,11 509.184,37 432.086,72 423.444,98

total 489.762,24 506.651,11 509.184,37 432.086,72 423.444,98

Variació 3,45% 0,50% -15,14% -2,00%
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Evolució del pressupost de despeses

Evolució del pressupost d’ingressos

Per a l’exercici 2012 s’han pressupostat tot un seguit de projectes per 
executar des del Consell Social. Tot seguit exposem l’evolució d’aquests pro-
jectes en els cinc darrers anys:
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Pressupost 
2008

Pressupost 
2009

Pressupost 
2010

Pressupost 
2011

Pressupost 
2012

Variació 
2011-12

 2002-001-Auditoria 30.000,00 30.000,00 30.000,00 - -

 2002-002-Premi Qualitat 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 50,00%

 2002-003-Campus Terres Ebre 50,00 50,00 10.000,00 10.000,00 19.455,65 94,56%

 2002-004 Formació (*) 8.000,00 3.000,00 - - -

 2004-005 Comptabilitat analítica 50,00 50,00 - - -

 2005-006-Càtedra Emprenedoria (*) 32.000,00 32.050,00 32.000,00 62.000,00 31.762,50 -48,77%

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

 2003-011 Inserció laboral (*) 18.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -

 2003-012 Projecció exterior 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 15.800,00 -21,00%

 2003-015 Ajuts estudiants (*) 44.865,51 56.500,81 51.621,97 62.287,42 51.000,00 -18,12%

 2003-016 Servei de Biblioteca 
 i Documentació (*) 10.386,35 12.888,83 6.071,80 10.434,55 8.962,30 -14,11%

 2005-020 Subvenció solidària 4.969,93 5.066,51 5.081,71 5.091,84 4.234,45 -16,84%

 2005-022 Observatori ocupació (*) 12.780,10 50,00 - - -

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

 2005-025 Ajuts emprenedoria (*) 32.000,00 39.625,00 38.000,00 47.000,00 50.125,00 6,65%

 2006-030 Beques patrocinades (*) 32.000,00 40.000,00 45.000,00 156.250,00 192.500,00 23,20%

 2006-034 Pla Acollida Alumnes Internacionals    
 de Postgrau (*) 11.751,81 11.986,85 - - -

 2006-035 Publicacions de l’Any Cultural (+) 3.000,00 3.000,00 - - -

 2006-036 Oficina del Voluntariat de la URV (*) 5.051,90 4.900,00 5.000,00 5.000,00 -

 2007-037 Internacionalització de màsters (*) 21.788,33 22.224,10 - - -

 2007-038 Premi de recerca 
 de secundària 30.000,00 42.500,00 39.000,00 33.000,00 77.740,01 135,58%

 2007-039 Ajuts per cursas màsters oficials 190.050,00 - - - -

 2007-040 Setmana de la Ciència (*) 18.076,56 - - - -

 2007-041 Esportistes alt nivell (*) 3.600,00 15.695,98 16.000,00 14.637,58 16.000,00 9,31%

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

 2008-044 Jornades Internacionalització - 
Premsa 6.000,00 - - - -

 2008-045 Societat - EEES (*) 40.000,00 40.000,00 - - -

 2008-046 Difusió científica (*) 15.000,00 30.000,00 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 20.000,00 -45,92%

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

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

 2010-050 Premi Qualitat PAS 8.000,00 8.000,00 11.000,00 37,50%

 2010-051 Setmanari Jove 30.000,00 32.000,00 -

 2010-052 Observatori Ocupació Universitària 40.000,00 - -

 2010-053 Captació d'estudiants - Olimpíada   
 d'Economia 1.000,00 1.100,00 1.000,00 -9,09%

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

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

 2010-056 Càtedra d'Inclusió Social de la URV (*) 10.000,00 10.000,00 -
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Pressupost 
2008

Pressupost 
2009

Pressupost 
2010

Pressupost 
2011

Pressupost 
2012

Variació 
2011-12

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

 2011-058 Col·laboració CS-Fundació URV 10.000,00 13.940,88 39,41%

 2011-059 Associacions d'estudiants -  
 internacion. 6.000,00 -

 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 -

 2011-063 Festa URV 20 Anys 35.000,00 -

 2011-064 Agregacions estratègiques 135.974,81 160.000,00 17,67%

TOTALS 668.420,49 571.588,08 654.979,30 789.756,20 718.520,79 -9,02%

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

Agrupant aquests projectes en funció dels principals eixos d’actuació 
del Consell, obtenim la distribució del pressupost 2012 següent: 

Pressupost 
Inicial 2012

Modificacions 
(romanent)

Pressupost 
final 2012

Funcionament 220.410,53 € - € 220.410,53 € 23,47 %
Projecció exterior i rendició de comptes 30.034,45 € 80.896,53 € 110.930,98 € 11,81 %
Acció social i captació estudiants 159.000,00 € 245.627,51 € 404.627,51 € 43,09 %
Qualitat (docència, EEES, recerca, 
emprenedoria)

14.000,00 € 188.962,30 € 202.962,30 € 21,62 %

423.444,98 € 515.486,34 € 938.931,32 € 100,00 %

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

El Ple del Consell Social, en la reunió de 26 d’abril de 2012, va aprovar la 
Memòria econòmica auditada de l’exercici 2011 de la Universitat. 

En la memòria econòmica distingim 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 2011 i el seu detall per concepte d’ingrés o de despesa, 
l’estat de compromisos de despesa adquirits a càrrec d’exerci-
cis futurs, l’estat de pressupostos tancats, l’estat de tresoreria, 
el compte general de l’endeutament, els comptes extrapressu-
postaris, l’estat de romanent de tresoreria i el resultat de l’exer-
cici.

• Comptabilitat patrimonial, que inclou:

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

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

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

Els comptes anuals de l’exercici 2011 han estat sotmesos a auditoria de 
comptes anuals, la qual es va encarregar a la societat d’auditoria Pricewater-
houseCoopers Auditores, SL. El 25 d’abril de 2012 els auditors van expressar 
la seva opinió en un informe que s’adjunta a la memòria econòmica. 
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Ingressos

Concepte Previsió 
inicial

Modificació 
+/–

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Estat 
d'execució

Taxes i altres 
ingressos

16.227.258,87 1.688.063,62 17.915.322,49 21.709.184,80 16.031.818,82 5.677.365,98 3.793.862,31

Transferències 
corrents

86.262.536,66 -1.802.670,18 84.459.866,48 75.381.005,14 61.535.252,66 13.845.752,48 -9.078.861,34

Ingressos 
patrimonials

619.258,21 64.148,34 683.406,55 1.857.280,82 1.776.060,72 81.220,10 1.173.874,27

Alienació 
d'inversions reals

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

Transferències de 
capital

14.576.498,60 -1.420.324,52 13.156.174,08 12.481.559,31 5.293.421,49 7.188.137,82 -674.614,77

Actius financers 695.799,92 89.525.045,02 90.220.844,94 2.113.412,78 57.066,44 2.056.346,34 -88.107.432,16

Passius financers 0,00 783.526,08 783.526,08 783.526,08 72.430,60 711.095,48 0,00

TOTAL 
INGRESSOS

118.381.352,26 88.837.788,36 207.219.140,62 114.325.968,93 84.766.050,73 29.559.918,20 -92.893.171,69

Despeses

Concepte Previsió 
inicial

Modificació 
+/-

Previsió 
definitiva

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Estat 
d'execució

Despeses de 
personal

74.393.457,80 3.467.860,42 77.861.318,22 70.264.740,48 69.380.871,47 883.869,01 -7.596.577,74

Compra de béns 
i serveis

22.237.339,56 24.185.419,38 46.422.758,94 22.815.859,09 17.223.576,27 5.592.282,82 -23.606.899,85

Despeses 
financeres

22.001,00 18.105,56 40.106,56 39.636,73 39.128,76 507,97 -469,83

Transferències 
corrents

5.378.910,16 6.652.733,72 12.031.643,88 6.987.160,57 6.480.711,62 506.448,95 -5.044.483,31

Inversions 
immobilitzat

15.253.499,53 51.720.056,68 66.973.556,21 25.407.835,18 21.076.247,40 4.331.587,78 -41.565.721,03

Transferències 
de capital

11.000,00 15.359,44 26.359,44 14.224,11 10.693,50 3.530,61 -12.135,33

Actius financers 200.001,00 2.488.827,36 2.688.828,36 2.564.052,78 2.564.052,78 0,00 -124.775,58

Passius financers 885.143,21 289.425,80 1.174.569,01 893.422,33 893.422,33 0,00 -281.146,68

TOTAL 
DESPESES

118.381.352,26 88.837.788,36 207.219.140,62 128.986.931,27 117.668.704,13 11.318.227,14 -78.232.209,35

Dèficit / 
Superàvit 

0,00 0,00 0,00 -14.660.962,34 -32.902.653,40 18.241.691,06 -14.660.962,34
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Conciliació del resultat pressupostari - resultat economicopatrimonial

Resultat economicopatrimonial -6.299.708,07

Amortitzacions i provisions 10.602.250,02

Periodificació i altres ajustos comptables 1.716.220,58

Inversió de l'exercici -18.686.237,28

Subvencions de capital -1.870.567,64

Variació neta actius i passius financers -560.536,25

Resultat de pressupostos tancats 437.616,30

Saldo pressupostari -14.660.962,34

Romanent incorporable a l'exercici 2010 88.342.767,28

Romanent incorporable a l'exercici 2011 73.117.626,01

 Resultat de l'exercici 564.178,93
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Balanç de situació

ACTIU Exercici 2011 Exercici 2010 PASSIU Exercici 2011 Exercici 2010

A) IMMOBILITZAT 135.192.630,16 132.085.339,87 a) FONS PROPIS 67.150.545,80 73.664.039,88

I. Inversions 
destinades a l’ús 
general

- - I. Patrimoni 23.175.173,27 23.388.959,28

II. Immobilitzacions 
immaterials

2.202.510,18 1.111.992,25 II. Reserves - -

III. Immobilitzacions 
materials

129.784.244,22 121.616.137,95
III. Resultats 
exercicis anteriors

50.275.080,60 44.521.854,61

IV. Inversions 
gestionades

2.485.797,66 9.087.771,57
IV. Resultats de 
l'exercici

-6.299.708,07 5.753.225,99

V. Inversions 
financeres permanents

710.078,10 269.438,10

B) DESPESES A 

DISTRIBUIR EN 

DIVERSOS EXERCICIS

41.475,99 43.064,74
B) INGRESSOS 

A DISTRIBUIR EN 

DIVERSOS EXERCICIS

88.075.950,64 86.620.916,16

C) ACTIU CIRCULANT 87.370.465,72 100.132.025,85
C) PROVISIONS PER A 

RISCOS I DESPESES
2.864.055,69 2.769.252,46

I. Existències - -

II. Deutors 39.073.129,53 30.450.735,06
D) CREDITORS A 

LLARG TERMINI
20.902.805,63 17.406.013,99

III. Inversions 
financeres temporals

2.000.000,00 -
I. Emissions 
d’obligacions i altres 
valors negociables

- -

IV. Tresoreria 46.054.478,60 69.681.290,79
II. Altres deutes 
a llarg termini

20.902.805,63 17.406.013,99

V. Ajustaments per 
periodificació

242.857,59
III.Desemborsaments 
pendents sobre 
accions no exigits

- -

E) CREDITORS A 

CURT TERMINI
43.611.214,11 51.800.207,97

I. Emissions 
d’obligacions i altres 
valors negociables

- -

II. Deutes amb 
entitats de crèdit

- -

III. Creditors 19.740.018,18 21.052.113,66

IV. Ajustaments 
per periodificació

23.871.195,93 30.748.094,31

C) PROVISIONES PER 

A RISCOS I DESPESES 

CURT TERMINI

- -

TOTAL GENERAL 

ACTIU (A+B+C)
222.604.571,87 232.260.430,46

TOTAL GENERAL 

PASSIU (A+B+C+D+E)
222.604.571,87 232.260.430,46
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Compte del resultat economicopatrimonial

DEURE Exercici 2011 Exercici 2010 HAVER Exercici 2011 Exercici 2010

A) DESPESES 118.014.279,18 118.647.550,08 B) INGRESSOS 111.714.571,11 124.400.776,07

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

- -
1. Vendes i 
prestacions 
de serveis

2.146.617,71 2.232.030,50

2. Aprovisionaments - -

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

- -

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

108.818.426,13 110.603.692,03
3. Ingressos de 
gestió ordinària

16.459.876,14 14.223.261,61

4. Transferències i 
subvencions

8.321.963,89 7.839.215,73
4. Altres ingressos 
en gestió ordinària

3.370.328,59 3.609.489,87

5. Pèrdues 
i despeses 
extraordinàries

873.889,16 204.642,32
5. Transferències 
i subvencions

82.968.180,67 96.811.660,26

6. Beneficis 
i ingressos 
extraordinaris

6.769.568,00 7.524.333,83

ESTALVI 5.753.225,99 DESESTALVI -6.299.708,07
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Quadre de finançament

FONS APLICATS Exercici 2011 Exercici 2010 FONS OBTINGUTS Exercici 2011 Exercici 2010

1. Recursos aplicats en 
operacions de gestió

106.807.764,52 106.935.100,48
1. Recursos procedents 
d'operacions de gestió

97.183.530,88 109.952.710,20

2. Pagaments pendents 
d’aplicació

- -
2. Aportacions a fons 
patrimonial

- -

3. Despeses de 
formalització de deutes

- -
3. Subvencions de 
capital

21.864.988,29 13.905.263,43

4. Adquisicions i altres 
altes d'immobilitzat

20.334.124,55 21.911.697,10
4. Cobraments 
pendents d’aplicació

- -

5. Disminucions 
directes de patrimoni

237.798,00 -
5. Increments directes 
de patrimoni

24.011,99 6.989.423,23

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

1.450.198,73 1.255.181,15
6. Deutes a llarg 
termini

4.946.990,37 1.916.452,49

7. Provisions per a 
riscos i despeses

- -
7. Alienacions i altres 
baixes d'immobilitzat

237.798,00 142.021,41

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

- -

TOTAL 
D'APLICACIONS

128.829.885,80 130.101.978,73 TOTAL D'ORÍGENS 124.257.319,53 132.905.870,76

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

2.803.892,02

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

4.572.566,27

Variació del capital circulant

Exercici 2011 Exercici 2010

Augments Disminucions Augments Disminucions

1. Existències - - - -

2. Deutors 8.609.981,76 - - 5.704.017,77

3. Creditors 2.025.518,05 - 259.294,01 1.893.571,86

4. Inversions financeres temporals 2.000.000,00 - - 103.000,00

5. Emprèstits i altres deutes C/T - 717.746,18 - 828.690,19

6. Altres comptes no bancaris 15.736,32 - - 18.668,61

7. Tresoreria - 23.626.812,19 19.083.334,61 -

8. Ajustaments per periodificació 7.119.755,97 - - 7.990.788,17

TOTAL 19.770.992,10 24.343.558,37 19.342.628,62 16.538.736,60
TOTAL VARIACIÓ CAPITAL 

CIRCULANT
4.572.566,27 2.803.892,02
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Valoració de l’inventari patrimonial

Denominació Valor a 31/12/10 Valor a 31/12/11
Amortització 
acumulada 
a 31-12-11

Valor net 
comptable 
a 31-12-11

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 3.727.631,63 5.249.482,32 3.046.972,14 2.202.510,18

Propietat industrial 19.347,01 19.347,01 18.727,81 619,20

Aplicacions informàtiques 3.328.721,62 3.511.496,85 2.986.009,90 525.486,95

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

Drets sobre béns en règim 
d'arrendament financer

379.563,00 1.464.367,68 42.234,43 1.422.133,25

IMMOBILITZAT MATERIAL 219.854.893,60 237.537.070,84 107.752.826,62 129.784.244,22

Terrenys i béns naturals 19.224.613,56 18.986.815,56 0,00 18.986.815,56

Construccions 77.753.664,52 82.989.697,41 17.807.487,01 65.182.210,40

Construccions en curs 15.325.090,62 15.695.850,81 0,00 15.695.850,81

Instal·lacions tècniques 26.502.728,81 28.524.934,82 21.184.339,70 7.340.595,12

Instal·lacions tècniques en curs 3.318.759,47 6.427.620,83 0,00 6.427.620,83

Maquinària 11.987.972,57 12.905.966,32 9.893.467,47 3.012.498,85

Maquinària en curs 322.010,98 328.607,34 0,00 328.607,34

Utillatge 656.939,40 690.410,88 590.506,69 99.904,19

Mobiliari 13.813.812,35 15.057.040,70 9.901.725,08 5.155.315,62

Equips processament d'informació 12.407.279,96 14.221.316,08 11.030.038,46 3.191.277,62

Elements de transport 43.014,17 43.014,17 19.781,60 23.232,57

Fons bibliogràfics 15.697.338,34 16.828.681,98 16.828.681,97 0,01

Infraestructura científica 22.325.648,39 24.361.093,48 20.047.858,34 4.313.235,14

Altre immobilitzat material 476.020,46 476.020,46 448.940,30 27.080,16

IMMOBILITZAT FINANCER 269.438,10 720.078,10 0,00 720.078,10

Inversions financeres permanents 
en capital d’empreses privades

97.200,00 97.840,00 0,00 97.840,00

Aportacuins al fons patrimonial 
en OO.AA.

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

Crèdits a llarg termini préstecs 
S. Públic

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

TOTALS 223.851.963,33 243.506.631,26 110.799.798,76 132.706.832,50
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4.4 Pressupost 2012 de la URV 1

L’exercici 2012 va començar amb el pressupost prorrogat. Aquesta decisió 
es va prendre a causa de les incerteses derivades de la situació econòmica i 
política de finals del 2011. No va ser fins al 26 d’abril de 2012 que es va poder 
presentar i aprovar en el Ple del Consell Social el pressupost per al 2012 i la 
documentació que com cada any s’hi annexa, que comprèn:

• Una memòria explicativa del pressupost 2012
• Resum per capítols
• Pressupost d’ingressos i de despeses per naturalesa
• Notes explicatives dels conceptes pressupostaris
• Despeses per programes i finançament
• Bases d’execució del pressupost
• Annex sobre personal
• Annex sobre el pressupost de centres i departaments 
• Annex sobre el pressupost dels màsters oficials
• Annex sobre el pressupost contracte programa amb centres i de-

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

1 Dades extretes del pressupost 2011 i 2012 de la Universitat, aprovats pel Consell Social.
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Pressupost d’ingressos

Pressupost d'ingressos 2011 % 2012 % Variació 

Capítol III 

Taxes, venda de béns i serveis i altres 
ingressos 

16.227.258,87 13,71% 20.536.785,80 19,86% 26,56%

Taxes 1.179.076,51 1,00% 0,00 0,00% -100,00%

Preus públics 13.723.630,23 11,59% 18.889.622,80 18,26% 37,64%

Prestació de serveis 735.475,11 0,62% 687.575,81 0,66% -6,51%

Altres ingressos 589.077,02 0,50% 959,587,19 0,93% 62,90%

Capítol IV 

Transferències corrents 86.262.536,66 72,87% 71.429.236,56 69,06% -17,20%

Transferències corrents del sector 
públic estatal

2.347.599,73 1,98% 1.848.624,78 1,79% -21,25%

Transferències corrents d'organismes 
autònoms i administratius 

379.210,00 0,32% 395.189,59 0,38% 4,21%

Transferències de la Generalitat de Catalunya 82.367.886,06 69,58% 68.013.999,32 65,76% -17,43%

Transferències corrents d'altres ens públiques 207.500,00 0,18% 241.850,00 0,23% 16,55%

Transferències corrents d'empreses privades 555.511,04 0,47% 532.594,04 0,51% -4,13%

Transferències corrents de famílies i entitats 
sense finalitat de lucre

193.819,82 0,16% 187.934,03 0,18% -3,04%

Transferències corrents de l'exterior 211.010,01 0,18% 209.044,80 0,20% -0,93%

Capítol V 

Ingressos patrimonials 619.258,21 0,52% 1.244.279,90 1,20% 100,93%

Interessos de dipòsit 556.328,62 0,47% 1.130.000,00 1,09% 103,12%

Interessos patrimonials no financers 34.866,82 0,03% 79.160,34 0,08% 127,04%

Concessions administratives 28.062,77 0,02% 35.119,56 0,03% 25,15%

Capítol VII 

Transferències de capital 14.576.498,60 12,31% 6.211.333,46 6,01% -57,39%

Transferències de capital del sector públic 
estatal

4.270.310,38 3,61% 2.895.791,68 2,80% -32,19%

Transferències de capital d’organismes 
autònoms

0,00 0,00% 77.000,00 0,07%

Transferències de capital de la Generalitat 
de Catalunya

8.592.935,21 7,26% 2.296.478,00 2,22% -73,27%

Transferències de capital d'empreses privades 61.637,91 0,05% 61.938,59 0,06% 0,49%

Transferències de capital de famílies i entitats 
sense finalitat de lucre

84.119,38 0,07% 0,00 0,00% -100,00%

Transferències de capital de l’exterior 1.567.495,72 1,32% 880.125,19 0,85% -43,85%

Capítol VIII 

Actius financers 695.799,92 0,59% 3.991.048,74 3,86% 473,59%

Reintegrament de préstecs i bestretes fora 
del sector públic

200.000,00 0,17% 200.000,00 0,19% 0,00%

Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 495.799,92 0,42% 3.791.048,74 3,67% 664,63%

Capítol IX

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

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

TOTAL 118.381.352,26 100,00% 103.423.597,26 100,00% -12,64%
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Evolució del pressupost d’ingressos

Pressupost de despeses

Pressupost de despeses 2011 % 2012 % Variació

Capítol I 

Remuneracions de personal 74.393.457,80 62,84% 71.150.309,29 68,80% -4,36%

Alts càrrecs 1.102.682,63 0,93% 1.011.152,53 0,98% -8,30%

Personal eventual 1.129.487,29 0,95% 1.042.871,75 1,01% -7,67%

Personal funcionari 32.554.468,85 27,50% 31.274.292,43 30,24% -3,93%

Personal laboral 21.472.932,66 18,14% 20.943.193,76 20,25% -2,47%

Altre personal contractat 65.495,36 0,06% 64.088,46 0,06% -2,15%

Incentius al rendiment i activitats 
extraordinàries 

3.975.750,07 3,36% 4.067.951,80 3,93% 2,32%

Assegurances i cotitzacions socials 9.990.990,03 8,44% 9.666.131,07 9,35% -3,25%

Altres accions 1.482.015,80 1,25% 763.741,02 0,74% -48,47%

Investigador actiu 1.331.100,00 1,12% 1.028.000,00 0,99% -22,77%

Programa de foment a la recerca 1.288.535,11 1,09% 1.288.886,47 1,25% 0,03%

Capítol II 

Despeses corrents de béns i serveis 22.237.339,56 18,78% 19.548.941,58 18,90% -12,09%

Arrendaments i cànons 2.269.870,52 1,92% 2.274.025,14 2,20% 0,18%

Conservació i reparació 4.016.272,00 3,39% 3.690.560,70 3,57% -8,11%

Material, subministrament i altres 12.809.405,42 10,82% 11.151.642,38 10,78% -12,94%

Indemnització per raó de serveis 1.171.452,56 0,99% 948.633,37 0,92% -19,02%

Despeses de publicació i distribució 310.120,64 0,26% 197.186,58 0,19% -36,42%
Despeses centres i departaments 1.578.977,13 1,33% 1.227.419,06 1,19% -22,26%

Programes oficials de postgrau 81.241,29 0,07% 59.474,35 0,06% -26,79%
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Pressupost de despeses 2011 % 2012 % Variació

Capítol III 

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

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

Interessos de demora i altres despeses 
financeres 22.000,00 0,02% 22.000,00 0,02% 0,00%
Capítol IV 

Transferències corrents 5.378.910,16 4,54% 5.113.651,42 4,94% -4,93%

Capítol VI 

Inversions reals 15.253.499,53 12,89% 7.332.090,56 7,09% -51,93%

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 2.582.557,93 2,18% 1.374.023,02 1,33% -46,80%

Inversions immobilitzat immaterial 5.316.493,31 4,49% 3.710.361,77 3,59% -30,21%
Despeses centres i departaments 394.744,29 0,33% 306.854,77 0,30% -22,26%

Pla plurianual d'inversions 6.959.703,00 5,88% 1.940.850,00 1,88% -72,11%

Capítol VII 

Transferències de capital 11.000,00 0,01% 7.500,00 0,01% -31,82%

Capítol VIII 

Actius financers 200.001,00 0,17% 200.001,00 0,19% 0,00%

Concessió de préstecs i bestretes fora 
del sector públic 200.000,00 0,17% 200.000,00 0,19% 0,00%

Adquisició de participacions en 
societats amb caràcter temporal 1,00 0,00% 1,00 0,00% 0,00%
Capítol Ix 

Passius financers 885.143,21 0,75% 49.102,41 0,05% -94,45%

TOTAL 118.381.352,26 100,00% 103.423.597,26 100,00% -12,64%
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Evolució del pressupost de despeses

Pressupost per programes

Pressupost per programes 2011 % 2012  % Variació

1 Docència 5.131.327,90 4,33% 3.760.989,50 3,64% -26,71%

2 Investigació i 
transferència 17.903.102,99 15,12% 13.774.332,01 13,32% -23,06%

3 Estudiants i comunitat 
universitària 3.450.737,62 2,91% 3.178.822,61 3,07% -7,88%

4 Infraestructura i CRAI 10.297.739,23 8,70% 4.117.682,38 3,98% -60,01%

5 Universitat i societat 2.302.170,09 1,94% 1.949.604,30 1,89% -15,31%

6 Personal. Formació i 
avaluació 66.649.972,41 56,30% 64.520.664,49 62,38% -3,19%

7 Despeses generals 12.646.302,02 10,68% 12.121.501,97 11,72% -4,15%

TOTAL 118.381.352,26 100% 103.423.597,26 100% -12,64%
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5. Annex

Paraules del president del Consell Social sortint, Sr. Àngel Cuni-
llera Zárate 

Secretari d’Universitats i Recerca, Magnífic Rector, il·lustríssims alcaldes, se-
nyores i senyors,

Fa vuit anys el Govern de la Generalitat de Catalunya em va fer l’honor 
de confiar-me la responsabilitat de la presidència del Consell Social de la 
Universitat Rovira i Virgili. Avui, acabat el temps del càrrec, entrego el “tes-
timoni” a un amic i membre del Consell Social, l’Anton Valero. 

El nomenament de l’Anton ha estat, al meu parer, una decisió molt en-
certada que satisfarà les expectatives de qui l’ha nomenat, dels seus com-
panys del Consell Social, de l’equip rectoral i de la comunitat universitària 
en general.

En les meves paraules de presa de possessió vaig avançar la meva cre-
ença que aquesta feina, com totes, l’havia de fer en equip, i posava l’exemple 
del món casteller. Vuit anys després vull manifestar que en tots (des de la 
pinya fins als dosos i l’enxaneta) hi he trobat, a la URV, l’esperit d’equip ne-
cessari per tirar endavant aquesta responsabilitat. 

Per això, vull fer extensiu el meu agraïment als alumnes, al personal 
d’administració i serveis, al personal docent i investigador, i sobretot a 
aquells amb qui he treballat de més a prop: membres del Consell Social, Con-
sell de Direcció i equip tècnic de la Presidència del Consell. Sense el vostre 
ajut, hauria estat molt més difícil fer la tasca encomanada.

Res més. Només deixeu-me fer una reflexió. Us deixo en una universi-
tat immersa en una tempesta que demana repensar-ho tot. A cadascú de vos-
altres, però sobretot als joves (que són el futur), m’agradaria demanar-vos 
que prengueu consciència que des de la vostra responsabilitat, qualsevulla 
que sigui, podeu ajudar a posar el gra de sorra que ajudi perquè, quan es-
campi —que escamparà—, surti el sol sobre un món preparat per ser més 
humà i més just.

Només em queda felicitar el senyor Valero pel seu nomenament i desit-
jar-li molts èxits en la Presidència del Consell Social de la URV.
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Paraules del Sr. Anton Valero en l’acte d’investidura com a presi-
dent del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

Secretari d’Universitats i Recerca, Magnífic Rector, il·lustríssims alcaldes, se-
nyores i senyors,

Les primeres paraules com a president del Consell Social de la Uni-
versitat Rovira i Virgili vull que siguin d’agraïment a les persones que han 
confiat en mi per presidir aquest Consell, pont d’unió de la societat i la uni-
versitat del nostre territori.

També vull recordar la tasca feta per tots el presidents que m’han pre-
cedit, perquè gràcies a ells avui tenim un camí més fàcil per recórrer. Gràcies 
al Sr. Cabré, al Sr. Freixes, al Sr. Vendrell, gràcies al Sr. Gomis, i una menció 
especial al Sr. Àngel Cunillera, el president que tot just m’ha precedit, que 
s’hi ha dedicat de manera intensa en els darrers vuit anys, durant els quals 
la nostra Universitat ha fet un progrés molt important cap a l’excel·lència.

M’agradaria donar les gràcies al rector, el Dr. Francesc Xavier Grau, 
i al seu equip, pel lideratge i la clarividència sobre el paper de la URV, no 
solament quant a docència i recerca, sinó pel que fa al dinamisme social i 
econòmic de la nostra Universitat en la societat que l’envolta. El reconei-
xement com a Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud és una 
prova inequívoca de la seva tasca.

Però això no passa per casualitat, sinó perquè hi ha tot un conjunt de 
persones de molta vàlua a la institució que fan possible que aquestes fites 
passin a ser realitat.

Gràcies també al secretari d’Universitats i Recerca i al Govern de la 
Generalitat per expressar aquesta confiança en la meva persona. I també vull 
agrair totes les mostres de suport que he rebut en aquests darrers dies: real-
ment han estat molt importants.

Són temps de crisi molt profunda, tan profunda que estem davant d’un 
canvi molt substancial en els paràmetres relacionals als quals estem acostu-
mats. Tant si volem com si no, les coses no seran iguals com han estat en el 
passat —ja no són iguals avui— i podem pensar, sense por a equivocar-nos, 
que encara es posaran més difícils. Això vol dir canvis importants en la ma-
nera de gestionar que hem seguit fins ara. Haurem de ser creatius, més inno-
vadors i molt més pragmàtics. Hem de tendir cap a les activitats que donin 
rendiments al més aviat possible.

La URV té un impacte sobre l’activitat productiva i l’ocupació de l’en-
torn molt important, ja que retorna a la societat 4,7 vegades els recursos que 
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la societat li aporta. És una universitat jove, acaba de complir els 20 anys, i 
ha d’anar cap endavant pel camí que ella mateixa vagi dissenyant. Seguint 
aquesta línia, hem de duplicar la ràtio en els propers quatre anys. També 
hem d’acceptar el canvi com a part intrínseca de la nostra vida i arribar a 
utilitzar-lo en benefici propi.

	  

	  
Acte de pressa de posesió com a president del Consell Social del Sr. Anton Valero Solanellas

Fa pocs dies hem celebrat el Campus Nobel del Campus d’Excel·lència 
Internacional Catalunya Sud, que durant tres dies va reunir set premis No-
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bel, més de 250 participants i prop de 100 estudiants i joves investigadors, 
cercant, en la correlació premi Nobel-investigador jove, el millor per a ells, 
per a la Universitat i per a la societat que ens acull. Aquest és un bon exem-
ple d’on és la nostra Universitat i la seva vocació per l’excel·lència.

Hem de fer front al repte que representa la situació actual, treballar 
per convertir els problemes en oportunitats, de manera que la URV sigui 
cada vegada més un agent que doni sortida a les inquietuds de les persones, 
les empreses i les institucions del nostre territori. El reconeixement com a 
Campus d’Excel·lència Internacional ha de representar una implicació pro-
funda de la URV en les activitats econòmiques dels àmbits en què es reconeix 
aquesta excel·lència. Em refereixo no solament a la química, sinó a les activi-
tats del turisme, l’alimentació, la salut, l’enologia i l’arqueologia. I també hi 
incloc totes les empreses de les nostres contrades que necessitin el suport de 
la URV per poder progressar, siguin de l’àmbit que siguin. Aquest Consell 
Social treballarà intensivament en aquesta dimensió.

Necessitem potenciar la interdependència entre la societat i la Univer-
sitat en benefici de tothom. Hem d’excel·lir internacionalment no només en 
el coneixement, sinó en la creació de valor en aquests àmbits.

Tingueu per segur que, des del Consell Social, lluitarem per cada cosa 
que preocupi la comunitat universitària i la societat, sense perdre la visió 
global necessària per gestionar àmbits que ens afecten.

Gràcies a tots els qui heu vingut avui en aquest acte en què prenc pos-
sessió com a president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili. Us 
asseguro que farem tots els esforços per complir el millor que sapiguem —i 
puguem— la responsabilitat que tenim. Compto amb el vostre suport, amb 
el qual la tasca que tenim per davant serà possible d’assolir.

Moltes gràcies.
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Discurs del Sr. Anton Valero Solanellas, president del Consell So-
cial de la Universitat Rovira i Virgili, en l’acte d’inauguració del 
curs acadèmic a la URV

Molt Honorable President, Magnífic Rector, il·lustríssims alcaldes, senyores 
i senyors,

Una de les funcions fonamentals del Consell Social és representar la 
Universitat en la societat que l’acull i, a la vegada, representar la societat dins 
la Universitat.

Tinc l’honor de representar el Consell Social de la URV en aquesta ceri-
mònia d’inauguració del curs acadèmic 2012-13. La cerimònia, però, no m’és 
aliena, ja que com a membre del Consell he estat present en unes quantes en 
els darrers anys. Aprofito l’ocasió per agrair al president Mas, al rector Grau 
i a tots vostès la confiança que han dipositat en mi per dur a terme aquesta 
responsabilitat.

És una responsabilitat que arriba en un temps de canvis substancials 
que impacten de manera important en els paràmetres relacionals que regien 
fins fa poc entre la Universitat, l’empresa, la societat i el territori. Ens agradi 
o no, res no tornarà a ser igual que en el passat. Mai no ho és, però és que ara 
es fa evident que, per no enfonsar-nos més en la crisi i poder-nos-en sortir 
després, ens hem de regir per criteris i maneres de gestionar diferents de les 
que hem seguit fins ara.

Hem de ser més creatius, innovadors i molt més pragmàtics. Prioritzar 
de forma eficient i resolutiva i tendir cap a les activitats que donin rendiment 
a curt i mitjà termini. I tot això ho haurem de fer al més aviat possible.

La URV té un impacte sobre l’activitat productiva i l’ocupació de l’en-
torn molt important, ja que retorna a la societat gairebé cinc vegades els re-
cursos que la societat li aporta. És una universitat jove, acaba de fer 20 anys, 
i ha d’anar cap endavant pel camí que ella mateixa vagi dissenyant. 

Hem d’acceptar que els canvis són part intrínseca de la vida de les 
persones, de les empreses i de les institucions. Ens obliguen a moure’ns, a 
analitzar què s’ha fet abans i a repensar el futur. Hem de gestionar aquests 
canvis perquè en resulti un benefici per a tothom. Per això, hem de fer front 
a la complicada situació actual treballant intensament, descobrint noves so-
lucions que transformin les dificultats en oportunitats, eliminant activitats 
de poc valor i concentrant-nos en les nostres oportunitats, de manera que 
la URV sigui, cada vegada més, un agent que doni sortida, en els àmbits 
que li correspongui, a les inquietuds de les persones, les empreses i les ins-
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titucions del nostre territori. El reconeixement com a Campus d’Excel·lència 
Internacional inequívocament ha de suposar una implicació profunda de la 
URV en les activitats econòmiques dels àmbits en què es reconeix aquesta 
excel·lència.

I no solament en l’àmbit de la química, que aquests últims dies ens ha 
donat una alegria: l’Academic Ranking of World Universities in Chemistry 
2012 (més conegut per Ranking de Shanghai) ha posicionat per primera ve-
gada la Universitat Rovira i Virgili entre els llocs 151 i 200 en l’àmbit de la 
química, al costat de centenàries i grans universitats com les de Barcelona, 
València, Madrid o Saragossa. Haurem de treballar per anar avançant posi-
cions en aquest àmbit concret i aconseguir-ho amb els estudis i recerques re-
lacionades amb el turisme, l’alimentació, la salut, l’enologia i l’arqueologia.

I, tal com ha succeït amb la química, augmentar, encara més, el suport 
biunívoc entre el teixit empresarial, de l’àmbit que sigui, i la nostra Universi-
tat. La presentació la setmana passada del projecte turístic Barcelona World a 
les nostres contrades no fa més que esperonar aquesta necessitat, que esdevé 
oportunitat de creació de coneixement i riquesa. Aquest Consell Social tre-
ballarà intensament en la seva funció de potenciar la interdependència entre 
la societat i la Universitat.

Fins fa poc, els estudiants que entraven a la Universitat no tenien cap 
dubte que, en acabar els estudis, tindrien feina, i en l’àmbit de la seva forma-
ció. En aquests moments no és així. Molts universitaris catalans han d’optar 
per marxar a l’estranger per exercir la seva especialitat. No ens podem per-
metre el luxe de perdre la gent que hem format.

Catalunya és una societat avançada on la indústria, la producció i els 
serveis estan ben vertebrats i organitzats. Som, a més, una societat oberta al 
món, tant des del punt de vista de rebre milions de visitants cada any com 
d’exportar amb èxit els nostres productes. Fem certa la dita que diu: “Els ca-
talans de les pedres en fan pans”, i hem de sortir enfortits d’aquesta situació.

Els propers mesos a Catalunya es debatrà a fons sobre quin és el millor 
sistema possible per governar les universitats. I a final d’octubre acollirem, 
amb la resta de consells socials de les universitats públiques catalanes, una 
reunió de tots els consells socials de l’Estat espanyol en què també es debatrà 
sobre el mateix tema. 

Els conceptes clau han de ser agilitat i productivitat.
Hem de capitalitzar el bon moment que ara té la Universitat Rovira i 

Virgili, gràcies a la visió i gestió del rector Grau i el seu equip, els que l’han 
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precedit, i el gran esforç que fa tot el personal universitari i l’esperit proactiu 
i emprenedor dels estudiants.

Algunes d’aquestes persones, just abans de les meves paraules, han es-
tat premiades o han vist reconeguda la seva tasca personal o professional. A 
tots ells els felicito i els dono les gràcies, perquè, per motius ben diferents, 
cadascun ha contribuït a portar la nostra Universitat al lloc on és i a fer que 
sigui una universitat de la qual ens podem sentir orgullosos.

També vull felicitar els guanyadors del premi Consell Social de la URV 
a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del 
Personal d’Administració i Serveis, un grup del Centre Internacional de la 
URV encapçalat pel Sr. Gabriel Blanch, que va presentar el treball “Automa-
tització de la gestió de la convocatòria de mobilitat d’estudiants a la URV”. I 
als guanyadors dels premis Consell Social de la URV a la qualitat docent en 
la modalitat col·lectiva, amb el treball “Cartes digitals: creant relacions trans-
nacionals i competències interculturals”, dels professors Iolanda Tortajada, 
Josetxo Cerdan i Juan Luis Gonzalo, de la Facultat de Lletres, i en la moda-
litat individual, amb el treball “Imatge científica i comunicació audiovisual 
en Medicina”, de la Dra. Maria Rosa Fenoll, de la Facultat de Medicina i Ci-
ències de la Salut, ambdós candidats de la URV a les distinció Jaume Vicens 
Vives de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, vull agrair a la Dra. Maria Helena Nazaré la lliçó inaugural 
—producte de la seva dilatada experiència en l’àmbit de l’educació superi-
or—: “Universitat i societat”, tan fonamental en el desenvolupament de les 
universitats, els territoris que les acullen i la societat, i que tant i tant involu-
cra el nostre Consell Social.

Gràcies a totes i a tots per la vostra presència i pel suport que doneu a la 
nostra Universitat. Us desitjo un molt bon curs acadèmic 2012-2013.

Moltes gràcies.
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