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Posicionament
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Pes relatiu (%) i posició de la URV en el Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)

Font UNEIX

RECURSOS 
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Mapa de les universitats del món segons la producció 

científica i l’impacte. Període 2014-18 (mitjana anual)

Font SciVal
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La URV als rànquings mundials d’universitats. Posició global 

Font Rànquings THE, ARWU, QS, RUR, CWUR
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Les universitats públiques catalanes als rànquings mundials 

d’universitats. Posició global 

Font Rànquings THE, ARWU, QS, RUR, CWUR
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La URV als rànquings mundials d’universitats. Posició en àrees temàtiques 

Font Rànquings THE, ARWU, QS

76-100
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La URV als rànquings mundials d’universitats. Posició en àrees temàtiques 
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Associació Catalana d’Universitats  Públiques (ACUP) 

i  Xarxa Vives

❖La presidència -anual- de l’ ACUP: gener-desembre 2020

La rectora de la URV ha assumit, durant aquest curs 2019-20:

❖La presidència -semestral- de la Xarxa Vives: març-agost 2020
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Pla d’acció 2018-22 

Actuacions del període juny 2019 a juny 2020
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El marc de l’acció política a la URV
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS, SDG en anglès), representen

una crida universal a l’adopció de mesures per posar fi a la pobresa, protegir el

planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat.

La URV respon a la crida i alinea la seva acció amb aquests objectius.
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1. Docència 19

2. Recerca i transferència

3. Persones

4. Internacionalització

5. Compromís social

6. Governança

7. Estudiants i ocupabilitat

21

42

12

6

10

33

Àmbit
Objectius 
específics

Pla d’Acció previst  2018-2022

3

6

8

3

2

2

5

Objectius 
estratègics

29 143
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1. Docència

2. Recerca i transferència

3. Persones

4. Internacionalització

5. Compromís social

6. Governança

7. Estudiants i ocupabilitat

Àmbit 2018-19

+140

12

18

20

7

11

23

15

106

11

2019-20

12
Noves actuacions          

juny 2019 - juliol 2020

38

Actuacions associades a l'execució del Pla d’Acció 2018-2022

10

12

4

7

16

11

26

31

9

28

21

13

71

29 objectius estratègics i                        

143 objectius específics

140
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1. Docència

Promoure la innovació en la planificació acadèmica, amb una estructura de graus, màsters,
doctorats i formació contínua raonada, que respongui a les necessitats estratègiques del territori,
però també a les tendències globals de l’evolució en les diferents branques del coneixement.

1.1

1.1.1. Programació del Doble Grau d’Educació Infantil i Educació Primària al

Campus Terres de l’Ebre per al curs 2020-21.
CG 07/05/2020

Actuacions 

2019-20

1.1.2. Programació de l’assignatura optativa transversal Gènere, Ciència i

Compromís Social en 10 graus de la URV.
Curs 2020-21

1.1.3. Programació d’11 màsters també en modalitat no presencial a la URV per al

curs 2020-21.
Curs 2020-21
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1. Docència

Incentivar més flexibilitat a l’hora de dissenyar noves vies formatives que permetin la renovació i
l’actualització àgil de les titulacions en el format i en els mètodes d’ensenyament per tal de fer-les
més atractives i amb una major potencialitat formativa per als estudiants.

1.2

Actuacions 

2019-20

1.2.1. Resolució de la rectora per adaptar tota la docència possible a la

modalitat no presencial.

1.2.2. Es duplica la capacitat del Moodle. L’objectiu primordial és que cap

estudiant no perdi aquest curs.

1.2.3. S'ha assegurat la continuïtat dels serveis i del suport del CRAI de forma

virtual, mitjançant el programa El CRAI a casa.

15/03/2020

Març 2020

Març 2020

1.2.4. Confecció d’un recull d’experiències docents individuals i col·lectives de

Bones pràctiques docents i avaluatives del període de docència no

presencial.

Març-Juny 2020
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Afavorir la innovació i la qualitat en la docència, perquè la URV sigui capdavantera en una aplicació
correcta de les metodologies docents.1.3

1.3.1. Aprovació del Pla de Foment de Terceres Llengües (PF3LL). S’han realitzat 2.388

proves de nivell obligatòries als estudiants de primer.

CG 11/07/2019

1. Docència

Actuacions 

2019-20

1.3.3. El Servei de Recursos Educatius imparteix 93 Edicions de Webinars de formació

en línia (3.7049 participants) adreçats al PDI i PAS, especialment sobre l'ús d’eines com el

TEAMS (quasi 470.000 accessos) i en temes de docència i avaluació no presencial.

1.3.4. Els centres, i especialment els responsables d’ensenyament, han anat

actualitzant les Guies Docents amb les mesures preses per adaptar la docència i

l'avaluació a la modalitat no presencial.

1.3.5. 1.275 estudiants han respost una enquesta per conèixer l'ús que fan de les

tecnologies informàtiques i els problemes que hagin pogut tenir.

Març-juliol 2020

Març-juny 2020

Abril 2020

1.3.2. Creació d’un espai a Moodle per a estudiants de primer curs per a

l’autoaprenentatge d’anglès dins del Pla de Foment de Terceres Llengües.

Curs 2019-20
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2. Recerca i transferència

Mantenir el suport a les àrees capdavanteres i un suport decidit a les emergents.2.1

Actuacions 

2019-20

2.1.1 Impuls de la Unitat de Suport a la Preparació de Projectes

Internacionals de RDI (USPIR) – Aconseguit un ajut de 177k€ del Ministeri i

160k€ de la Diputació de Tarragona per finançar els seus costos. Demanat un

altre ajut al Ministeri per 250k€.

Juny 2020

2.1.2 Es manté el suport financer als centres de recerca i el pressupost del

Programa de Foment de la Recerca
Curs 2019-20

2.1.3 Posada en marxa d’UXXI-INV (gestió del personal investigador), la seva

integració amb UXXI-EC (gestió económica) i posterior obertura del portal

investigador.

Curs 2019-20

2.1.4 Incorporació de 20 Joves per al Suport a la Recerca, gràcies al Plan

de Empleo Joven del Ministeri i 2 Personal Técnico de Apoyo (PTA)
Juny-Des 2019
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2. Recerca i transferència

Atraure i incorporar talent de fora com a peça clau en el programa de relleu
generacional que tindrà lloc en els propers deu anys a la URV.2.2

Disposar dels recursos necessaris per dur a terme una recerca de qualitat.2.3

2.2.1 Aprovació de la política d’Open, Transparent and Merit-based Recruitment

(OTMR-R), el seu Reglament i el comitè de seguiment del programa.
CG 07/05/2020

2.2.2 Incorporació de la professora Beatriz Prieto-Simón com a Professora

d’Investigació ICREA al Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica.
Juny 2020

2.3.1 Destinació de romanents del Pressupost 2019 a la convocatòria 2020 de

places de PIPF del Programa Martí Franquès.

CG 07/05/2020

Actuacions 

2019-20

2.3.3 S’ha definit un pla de treball per la reincorporació segura als laboratoris i

espais de recerca de la URV.
Juny 2020

2.2.3 Incorporació de: 1 Marie S. Curie Individual Fellow, 2 Beatriu de Pinós,

3 Juan de la Cierva, 2 Ramon i Cajal i 3 Beatriz Galindo. Curs 2019-20

2.3.2 S’ha aconseguit un cofinançament de 4M€ del programa COFUND de

l’H2020 per oferir millor condicions laborals a 50 predocs.

Curs 2019-20
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Fomentar la connexió amb el territori, a fi que la recerca serveixi per transferir els
coneixements a les empreses i facilitar-los la innovació, i d’aquesta forma revertir a
la societat el suport que dona a la URV.

2.4

2.4.1 Creació de la Càtedra Uriach de Nutricèutica (URV-Fundació Uriach) CG 07/05/2020

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2019-20

2.4.4 Implantació pilot de l’assignatura Eines per emprendre per a estudiants
de Grau. El 87% dels matriculats valoren amb un 9-10 l’assignatura.

Curs 2019-20

2.4.2 Reconeixement de 4 empreses com a start-up de la URV (Treematernity,

Caigo, Seo Alive SL i Educations Trainers, SCCL).
Curs 2019-20

2.4.5 Habilitat un nou espai per a Spin-off URV al Campus Bellissens. Desembre 2019

2.4.7 Diversos congressos científics realitzats amb impacte científic i
econòmic al territori.

Curs 2019-20

2.4.6 Creació del programa Talent FURV – URV Emprèn, per posar en
contacte empreses del territori amb les Spin-off i les Start-up de la URV.

Octubre 2019

2.4.3 Creació de 2 empreses Spin-off de la URV: UP2Smart i Jungle Ventures. CG 27/02/2020
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Impulsar un pla de renovació d’instal·lacions i infraestructures de recerca.2.5

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2019-20

2.5.1 Adquisició d’infraestructures científiques: Curs 2019-20

▪ Microscopi electrònic de transmissió d’emissió de camp (FETEM) amb

microanàlisi de raigs X, imatge STEM I tomografia.

▪ Difractòmetre de raigs X de pols.

▪ Espectròmetre de masses d’alta resolució acobalt a una font de 

desorció/ionització mitjançant laser assistida per matriu (MALDI).

2.5.2 Sol·licitud de confinançament FEDER per a l’Estabulari de la Facultat
de Medicina i Ciències de la Salut i per a l’Advanced Research Center in
Education (ARCE).

Novembre 2019

2.5.3 Revisió del Plan Integral de Manteniment d’Equipament Científic de
la URV (PIGEC).

Novembre 2019
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Promoure la recerca, transferència i innovació com a exponents clars del
compromís social de la URV.2.6

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2019-20

CG 11/07/20192.6.1 Aprovació del Reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la

innovació de la URV.

2.6.2 Òrgans d’ètica de la recerca i la innovació de la URV:

▪ Comitè Ètic d’Investigació en Persones, Societat i Medi Ambient (CEIPSA)

▪ Comissió d’Ètica per a la Integritat en R+D+I (CEIR)

CG 17/12/2019

Informe R+D+I 20192.6.3 Alineament de la producció científica de la URV amb els ODS

Novembre 20192.6.4 Es manté el Premi del Consell Social per a l’Impacte Social dels

projectes de recerca.

CG 11/07/2019
2.6.5 2 places del programa Martí Franquès COFUND finançades per a

persones amb discapacitats. Aconseguit un ajut de la Comissió Europea

per a pre-docs amb discapacitat (Special Needs Allowance Grant).

2.6.7 Pla de reincorporació segura als laboratoris i espais de recerca de la URV

per projectes relacionats en la recerca del COVID-19.
Març 2020
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Recerca relacionada amb la COVID-19

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2019-20

La Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial identifica les comarques més afectades pels efectes

econòmics de la pandèmia: el Baix Penedès, el Baix Camp, el Priorat i el Tarragonès, per la seva estructura productiva

lligada a la logística i al turisme.

La Càtedra d’Economia Local i Regional estableix que la incidència econòmica de la pandèmia podria ser menor a

les Terres de l’Ebre i a les Terres de Ponent, atesa la seva estructura sectorial.

El Grup de Recerca en Quimioinformàtica i Nutrició de la URV, liderat pel Dr. Gerard Pujadas, identifica dos fàrmacs

antiinflamatoris capaços d’inhibir la replicació del virus de la COVID-19.

Aaron Gutiérrez i Antoni Domènech, investigadors del Departament de Geografia, i Daniel Miravet, del Departament

d’Economia de la URV destaquen que els canvis en la mobilitat que ha forçat la COVID-19 poden fer les ciutats més

sostenibles si es fan polítiques permanents.

El grup de recerca Interfibio de la URV, liderat per al Dra. Ciara O’Sullivan, del Departament d’Enginyeria Química, ha

desenvolupat i validat un nou dispositiu de diagnòstic ràpid del SARS-CoV-2, que amb només una punxada i en un tem

ps aproximat de 15 minuts aportarà la màxima informació sobre la COVID-19.
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Recerca relacionada amb la COVID-19

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2019-20

La Càtedra de Dolor infantil de la URV-Fundació Grünenthal promou un projecte de recerca d’àmbit europeu per

saber com ha afectat el confinament per la pandèmia de la COVID-19 a la població en general i a les persones amb

dolor crònic en particular.

El grup de recerca FHOM (Factor Humà, Organitzacions i Mercats) de la URV ha desenvolupat l’estudi Impacte de la

crisi COVID-19 en els hàbits de consum a Catalunya en el post-confinament, encarregat per l’Agència Catalana del

Consum (ACC) del Departament d’Empresa i Coneixement.

La Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per a l’Excel·lència Universitària (RUIGEU), de la qual forma part l’Observatori

de la Igualtat de la URV, ha publicat la guia de bones pràctiques Teletrabajo y conciliación corresponsable en tiempo

s de COVID-19.

La Dra. Dolors Comas d'Argemir, membre del Grup d’Antropologia Social (GAS), ha desenvolupat el projecte CUMADE

- El cuidado importa. Impacto de género en las cuidadoras/es de mayores y dependientes en tiempos de la Covid‐19,

financiat per Banco de Santander, a través del Fondo Supera Covid-19
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Promoure una política de personal que, mitjançant el diàleg i la negociació permanent,
desenvolupi la carrera professional individual i garanteixi l’estabilització, la promoció i la millora
constant de les condicions de treball del PDI i del PAS, amb consens i transparència en els criteris
i en els processos, tot assegurant la igualtat d’oportunitats i prioritzant la capacitat i el mèrit.

3.1

3.1.1 Activació de 46 places de personal d’administració i serveis de règim
funcionari i laboral que provenen de l’oferta pública d’estabilització dels anys
2016-2018.

CG 11/07/2019

3.1.2 Creació d’una comissió d’estudi per a l’actualització de la Normativa
de Professorat Distingit.

CG 23/10/2019

3.1.3 Aprovació de la Normativa de Promoció a Catedràtic/a d’Universitat o
Catedràtic/a contractat/da.

CG 17/12/2019

3.1.4 Aprovació de la Normativa d’intensificació de la recerca després de
permisos de maternitat.

CG 17/12/2019

3. Persones

Actuacions 

2019-20
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3.1.6 Concreció dels criteris d’igualtat entre homes i dones perquè s’apliquin
en el repartiment de fons del Programa de Foment de la Recerca.

CG 27/02/2020

3.1.7 Aprovació del III Pla d’Igualtat. CG 27/02/2020

3. Persones

Actuacions 

2019-20

3.1.5 Acord amb els agents socials per al desenvolupament (fases, valoracions,
etc...) dels processos d’estabilització de funcionaris del grup C1. CG 17/12/2019

3.1.8 Oferta Pública d’Ocupació de PAS per a l’any 2019:
PAS funcionari: 1 grup A1, 1 grup A2, 5 grup C1

PAS laboral: 3 grup I, 3 grup II,

CG 11/07/2019

3.1.9 Oferta Pública d’Ocupació de PAS per a l’any 2020:
PAS funcionari: 1 grup A1, 5 grup C1

PAS laboral: 5 grup I, 1 grup II, 2 grup III

CG 07/05/2020

Promoure una política de personal que, mitjançant el diàleg i la negociació permanent,
desenvolupi la carrera professional individual i garanteixi l’estabilització, la promoció i la millora
constant de les condicions de treball del PDI i del PAS, amb consens i transparència en els criteris
i en els processos, tot assegurant la igualtat d’oportunitats i prioritzant la capacitat i el mèrit.

3.1
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3.1.10 Oferta Pública d’Ocupació de PDI per a l’any 2020:

2 CU, 13 TU, 22 AGREG

+ 15 promocions a CU, 18 promocions a CC, 12 lectors (6 d’ells Serra Hunter)

CG 02/07/2020

3.1.11 Convocatòria de concurs de promoció a Catedràtic/a d’Universitat

(7 places) i a Catedràtic/a contractat/da (5 places).
CG 02/07/2020

3.1.12 Convocatòria de 18 places de Professorat Agregat per a
l’estabilització d’agregats/des interins/es.

CG 02/07/2020

3. Persones

Actuacions 

2019-20

Promoure una política de personal que, mitjançant el diàleg i la negociació permanent,
desenvolupi la carrera professional individual i garanteixi l’estabilització, la promoció i la millora
constant de les condicions de treball del PDI i del PAS, amb consens i transparència en els criteris
i en els processos, tot assegurant la igualtat d’oportunitats i prioritzant la capacitat i el mèrit.

3.1
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Posar en valor el talent de tot el capital humà de la URV i desenvolupar-ne el potencial professional,
innovant en les maneres de fer, en els processos i en l’organització per tal d’oferir millor servei a
l’alumnat i a la societat.

3.2

Març-juliol 2020 

3. Persones

Actuacions 

2019-20

3.2.2 Constitució del Grup de Treball per al retorn presencial, format per la part social,

membres del Comitè de Seguretat i Salut i l’equip de Gerència i que ha elaborat el

Protocol de retorn a l’activitat presencial del personal de la URV i la FURV.

3.2.3 S'han elaborat fitxes de protecció i prevenció COVID i els plans de retorn

presencial per tipologies d’activitats a dur a terme

3.2.5 Actualment s’està treballant en la versió 0 del Pla de contingència de la URV per

al curs 2020-21.

3.2.1 L’expertesa dels investigadors i investigadores de la URV en relació al COVID-19

i les seves conseqüències s’ha fet visible en els mitjans de comunicació: El Periódico, La

Vanguardia, Punt Avui, El País, premsa local, diaris digitals,Cadena SER, Catalunya Radio,

TV3, TVE, TAC12TV, Canal Reus TV, Canal Terres de l’Ebre

06/05/2020

Març-juliol 2020 

Juny-juliol 2020 
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3. Persones

Actuacions 

2019-20

3.2.5 Píndoles formatives en línia a disposició del PAS per a la seva formació

continuada i per ajudar a preparar oposicions i concursos.
Curs 2019-20

3.2.6 Dinàmiques grupals organitzades per la Gerència per a la millora del

clima laboral, l’orientació a l’usuari i la millora dels processos.

Curs 2019-20

3.2.7 Co-direcció de l’Observatori de la Igualtat: Inma Pastor i Víctor Merino. Curs 2019-20

3.2.8 En l’àmbit del Pacto de Estado contra la violència de genero, formació

especialitzada sobre la prevenció, detecció i intervenció de la violència de

gènere a la universitat i introducció de la perspectiva de gènere a la docència

en diferents centres de la URV.

Curs 2019-20

3.2.5 Servei d’atenció psicològica per als estudiants de la URV a càrrec de

professorat del Departament de Psicologia. Entrada en vigor: 01/09/20.

Curs 2019-20

3.2.10 Participació del professorat de l’Escola Tècnica Superior

d’Arquitectura en el projecte Rambla Sicence.

Curs 2019-20

Posar en valor el talent de tot el capital humà de la URV i desenvolupar-ne el potencial professional,
innovant en les maneres de fer, en els processos i en l’organització per tal d’oferir millor servei a
l’alumnat i a la societat.

3.2
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3. Persones

Actuacions 

2019-20

Fomentar entre els diferents col·lectius el valor de pertinença i identificació
amb la URV.

3.7

3.7.1 Increment de pàgines visitades al Diari Digital sobre les activitats dels membres
de la URV (increment del 71,4% respecte el curs passat)

Curs 2019-20

Dotar la URV de la plantilla de PAS necessària per afrontar les necessitats de gestió
i administració actuals i futures, que cada cop requereixen més especialització.3.6

3.6.1 Modificació d’estructures de gestió per adequar-les als nous requeriments de
l’organització.

Curs 2019-20

Definir línies estratègiques de la política de PDI. Elaborar una programació plurianual de plantilla
per fer front a les necessitats estructurals presents i futures de la Universitat.3.4

3.4.1 Actualització del model de plantilla, creació d’una plantilla única i criteris
d’assignació de les places i de la força docent. Versió 1.0 que ha d’anar confluint cap a
un ampli consens.

CG 05/06/2020

3.7.2 Nous inscrits al Programa Alumni: 2.040 (actualment el programa compta amb
2.984 membres).

Curs 2019-20

3.7.3 Tallers professionals per a Alumni: 4 presencials i 12 webinars, amb un total de
453 assistents.

Curs 2019-20
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3. Persones

Actuacions 

2019-20

3.7.4 S’han publicat 136 missatges positius a la web seleccionats pels

membres de la comunitat universitària.
Març-Juliol 2020
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3. Persones

Actuacions 

2019-20

3.7.6 La rectora s’ha adreçat vàries vegades als diferents col·lectius de la
comunitat universitària través de vídeos, que han tingut moltes
visualitzacions a les xarxes socials.

Març-Juny 2020

Reconèixer i mantenir el PDI i el PAS jubilat com a membres de la URV.3.8

3.8.1 Inici d’activitats de cine-club, idiomes, sortides, visites culturals, etc...
del col·lectiu Iubilo.

Curs 2019-20

3.7.5 El Centre Internacional ha fet un seguiment constant de la situació dels
estudiants d’intercanvi, tant els IN com els OU, provocada pel COVID-19.

Curs 2019-20

3.7.7 Des de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals es fa un seguiment
constant dels casos afectats pel COVID-19 entre els membres de la
comunitat universitària.

Curs 2019-20
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Traslladar les relacions derivades de la recerca al procés d’internacionalització de la Universitat.

Captar estudiants d’arreu del món, especialment pel que fa a màsters en línia en anglès.

4.1

4.2

4.1.1 I-Networks Internships: llançament d’un nou programa URV de
mobilitat internacional per a pràctiques.

Curs 201-20

4. Internacionalització

Actuacions 

2019-20

4.2.1 Assistència a fires internacionals: EAIE (European Association for
International Education). La URV, receptora del premi d’EAIE al projecte
SUCTI (Systemic University Change Towards Internationalisation) .

23-27/09/2019

4.2.2 Participació de la URV al nou programa de mobilitat del SEPIE Young
Generation as Change Agents (YGCA), amb 5 estudiants del Marroc en 3
màsters de la URV.

Curs 2019-20

4.2.3 Participació activa de la URV al SUCTI Webinar Engaging acadèmic
staff in Internasionalisation, amb més de 1.000 assistents.

26/06/2020
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Fomentar la internacionalització a casa.4.3

4. Internacionalització

Actuacions 

2019-20

4.3.2 Organització de Seminaris per al PDI: Making Sense of Beliefs
and Values using BEVI i COIL (Collaborative On-line International
Learning).

19-20/09/2019

4.3.3 Aprovació de l’Aurora EU Missions Statement.
CG 23/10/2019

4.3.1 Celebració a la URV de la conferència final del SUCTI. 27/06/2019

4.3.4 Impartició de dos cursos SUCTI Train the Trainers a la Fundació URV. OCT 2019 i MAR 2020

4.3.5 La URV, a través d’Aurora Alliance, on s’integren 9 universitats de 9
països europeus, forma part de la Iniciativa Universitats Europees.

Juliol 2020
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Concedit el Projecte d’Europena Universities del programa Erasmus+

ENHORABONA!

GRÀCIES A TOTES I TOTS!!
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Establir una nova relació entre la societat i la comunitat universitària, amb uns principis ètics
que fomentin una societat justa, integradora i compromesa amb els valors de la igualtat,
sostenibilitat i orientada al bé comú.

5.1

5.1.1 Premi Diversitat Aurora al Programa d’Orientació Professional per a la
Inserció Sociolaboral (INSERLAB) de la URV, adreçat a joves amb diversitat
cognitiva.

5. Compromís social

Actuacions 

2019-20

CU 26/06/2019

5.1.2 Creació de la Comissió per a l’elaboració del Codi Ètic de la URV CU 21/11/2019

5.1.3 Adhesió de la URV a la Declaració sobre Emergència Climàtica CU 26/06/2019

5.1.4 Assistència de 10 estudiants de la URV, amb l’ajut I-Networks, a
la Conferència Ciutadania Global a Bandung i Jakarta (Indonèsia).

11-18/01/2020

5.1.5 Nomenament de la Dra. Susana Borràs Pentinant com a adjunta al
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social.

01/10/2019

5.1.6 Posada en marxa de contenidors intel·ligents de reciclatge
Ecoembes.

22/10/20
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Promoure una universitat inclusiva, transformadora i solidària, capaç de donar resposta als
reptes col·lectius, connectada amb les entitats, institucions i agents del territori, que
contribueixi al desenvolupament i transformació social i cultural del nostre entorn.

5.2

5.2.1 Presència de la URV a la reunió d’alt nivell per a la valoració de l’incendi
de la Robera d’Ebre, convocada pel delegat territorial del Govern de la generalitat a
les Terres de l’Ebre.

06/07/2019

5. Compromís social

Actuacions 

2019-20

5.2.2 Celebració a la URV de les jornades Emergència Climàtica i Transició
Energètica. Reptes de la Catalunya Sud, organitzades per la URV i la Diputació de
Tarragona

07-10/10/2019

5.2.4 La URV, present en diferents espais de la Conferència de l’ONU sobre Canvi
Climàtic, celebrada a Madrid

02-13/12/2019

5.2.3 Acte de conferiment del títol de doctora honoris causa a la Dra. Pilar
Benejam, impulsora del Moviment de Renovació Pedagògica

29/11/2019

5.2.5 Participació de la URV en la redacció de la Carta d’Universitats i Cultura
promogut per la Xarxa Vives d’Universitats.

Juny 20209
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5.2.6 Presentació de l’Oficina de Compromís Social a la societat, amb la taula
rodona L’Agenda 2030 a debat. ODS, 17 objectius, 17 reptes, i la presentació del
projecte Labdoo.

20/02/2020

5. Compromís social

Actuacions 

2019-20

5.2.7 Creació del canal YouTube del Campus Extens de la URV. Juny 2020

5.2.8 Es posa en marxa el Projecte Labdoo a la URV, per sanejar i donar portàtils
als escolars del món que els necessiten.

Abril 2020

5.2.9 La URV participa a la European Network of Innovation for Inclusion. Juny 2020

Promoure una universitat inclusiva, transformadora i solidària, capaç de donar resposta als
reptes col·lectius, connectada amb les entitats, institucions i agents del territori, que
contribueixi al desenvolupament i transformació social i cultural del nostre entorn.

5.2
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5.2.10 Es constitueix un grup de Treball per al desenvolupament dels ODS
a la URV: membres de l’equip de govern, Gabinet de Comunicació i
Màrqueting, Gabinet de la rectora, Oficina de Compromís Social.

Setembre 2019

5. Compromís social

Actuacions 

2019-20

5.2.11 Sessió participativa al Claustre Universitari sobre el
desenvolupament dels ODS a la URV.

CU 21/11/2019

5.2.12 La URV completa per primera vegada, les enquestes següents:
▪ Enquesta completa per al rànquing THE-Impact
▪ UNESCO Chairs: Contribution of Higher Education to the SDG
▪ SDG Accord report 2020

Curs 2019-20

5.2.13 La URV, va presentar a la 2nd International Conference on Sustainable
Development Goals: Higher Educations & Science Take Action, organitzada
per The Global University Network for Innovation (GUNi) una comunicació
oral i un article.

5-6/03/2020

Promoure una universitat inclusiva, transformadora i solidària, capaç de donar resposta als
reptes col·lectius, connectada amb les entitats, institucions i agents del territori, que
contribueixi al desenvolupament i transformació social i cultural del nostre entorn.

5.2
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5.2.14 170 estudiants de Ciències de la Salut de la URV s’oferiren
voluntaris als centres sanitaris durant l’alerta pel COVID-19.

Març-Juny 2020

5. Compromís social

Actuacions 

2019-20

5.2.15 La URV ha posat a disposició de les autoritats sanitàries prop de 50
dels seus investigadors, disposats a ajudar voluntàriament per frenar
l’expansió del COVID-19.

Març-Juny 2020

5.2.16 Investigadors de la URV, en col·laboració amb l’ICIQ, impulsen el
Repte Experimenta a Casa, adreçat a nenes, nens i adolescents durant
el confinament.

Març-Juny 2020

5.2.17 Personal de la URV s’afegeix al moviment solidari Coronavirus
Makers per fabricar mascaretes i altre material amb impressores 3D.

Març-Abril 2020

5.2.18 La URV dóna material sanitari als centres assistencials. Març-Abril 2020

Promoure una universitat inclusiva, transformadora i solidària, capaç de donar resposta als
reptes col·lectius, connectada amb les entitats, institucions i agents del territori, que
contribueixi al desenvolupament i transformació social i cultural del nostre entorn.

5.2
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5.2.19 La rectora grava un vídeo tranquil·litzador per als estudiants
xinesos i les seves famílies.

03/03/2020

5. Compromís social

Actuacions 

2019-20

5.2.20 La rectora, l’investigador Àlex Arenas i el director del Centre d’Estudis
Hispànics, Antoni Nomdedeu, es reuneixen amb els estudiants xinesos de
la URV per aclarir dubtes sobre la COVID-19.

10/03/2020

5.2.21 El Campus extens i la Unitat de Comunicació de la Ciència organitzen
el cicle de xerrades interactives en línia Desconfinats. El món que
vindrà.

Març-Juny 2020

5.2.22 Les biblioteques universitàries catalanes signen el manifest
Accelerant la informació digital en l’educació superior, on s’evidencia la
necessitat de definir una estratègia digital per a l’educació universitària.

Juny 2020

Promoure una universitat inclusiva, transformadora i solidària, capaç de donar resposta als
reptes col·lectius, connectada amb les entitats, institucions i agents del territori, que
contribueixi al desenvolupament i transformació social i cultural del nostre entorn.

5.2
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Promoure una Universitat participativa, basada en l’escolta, el diàleg i la implicació de tothom
en les decisions, compromesa en la transparència, i que democratitzi i humanitzi la política
universitària.

6.1

6.1.1 Aprovació del Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències
masclistes i contra LGTBI que afecti a l’estudiantat de la URV

CG 11/07/2019

6.1.2 Regulació de l’avaluació única a causa de les circumstàncies
excepcionals d’aturada de l’activitat acadèmica durant el primer quadrimestre
del curs 2019-20.

CU 20/11/2019

6.1.3 Declaració del Claustre de la URV contra la repressió de representants
polítics i activistes socials.

CU extraordinari 

24/10/2019

6.1.4 Elecció de la Dra. Encarnació Ricart Martí com a síndica de greuges
de la URV. CU 21/11/2019

6.1.5 Acord sobre el procediment per a la reforma de l’Estatut de la URV,
designació dels membres de la Ponència d’Estatut i constitució dels grups
de treball específics.

CU 26/06/2019

6.1.6 Declaració del Claustre de la URV per la llibertat dels presos polítics i
contra la judicialització de la política catalana. CU 26/06/2019

6. Governança

Actuacions 

2019-20
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Millorar l’eficiència en la gestió i en els recursos.6.2

6.2.1 Acord amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per reforçar
els serveis d’autobús que connecten els municipis del Camp de Tarragona
amb els campus de Tarragona, Reus i Vila-seca.

12/09/2019

6.2.2 Aprovació de la política de privacitat de la URV CG 07/05/2020

6. Governança

Actuacions 

2019-20

6.1.7 Posada en marxa de les retransmissions del Claustre Universitari a
tota la comunitat universitària.

Claustre 14/07/2020

6.2.3 Canvi d’eina de registre electrònic que permet l’accés amb IdCAT
mòbil, eDNI i altres.

Novembre 2019

6.1.8 Processos de participació oberts a la comunitat universitària:
▪ Consulta sobre el Pla d’Igualtat
▪ Consulta sobre el Codi ètic

Curs 2019-20
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Millorar l’eficiència en la gestió i en els recursos.6.2

6.2.6 Realització satisfactòria de proves pilot sobre la notificació
electrònica.

Curs 2019-20

6. Governança

Actuacions 

2019-20

6.2.7 Realització satisfactòria de prova pilot per a l’elecció d’òrgans
unipersonals en modalitat electrònica. Juny 2020

6.2.9 Elaboració de guies i instruccions per poder celebrar reunions a
distància.

OCT-DES 2019
6.2.8 Estudi sobre l’ús del certificat digital i implementació dels nous criteris
d’utilització.

MAR-ABR 2020

6.2.4 Activació de la Comissió d’Administració Electrònica Maig 2019

6.2.5 Generació dels certificats de qualificacions per als estudiants en
format electrònic.

Juliol 2020
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Millorar l’eficiència en la gestió i en els recursos.6.2

6.2.12 Impuls de la signatura de Protocols per substituir els acords marc. Curs 2019-20

6. Governança

Actuacions 

2019-20

6.2.13 Proves pilot amb l’eina de Gestió Documental. Curs 2019-20

6.2.10 Anàlisi de l’acompliment de les lleis 39/2015 i 40/2015 i planificació
d’actuacions per implantar l’administració electrònica.

OCT-DES 2019

6.2.11 Revisió dels convenis institucionals i adaptació a la Llei 40/2015. Curs 2019-20
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Captar més estudiants del territori que opten per formar-se en altres demarcacions
i, alhora, retenir millor l’estudiantat que ja ha iniciat els estudis a la institució.7.1

7. Estudiants i ocupabilitat

Actuacions 

2019-20

Augmentar la participació de l’estudiantat en òrgans de govern, en especial als
centres docents, on les decisions els afecten més directament.7.3

7.3.1 Aprovació de la Normativa de delegats i delegades d’estudiants de les
titulacions de grau de la URV

CG 23/10/2019

Curs 2019-207.1.1 6 ajuts de matrícula als guanyadors de les Olimpíades i del Fòrum Trics

Curs 2019-207.1.2 S’han produït 35 nous vídeos promocionals dels estudis de Grau

Curs 2019-20

7.1.3 Increment de l’adjudicació d’ajuts de matrícula per dificultats
econòmiques (51 ajudes) i aprovació d’un programa extraordinari d’ajuts
per a estudiants afectats per les crisis derivades de la COVID amb el
suport del Consell Social.

Març-Juny 2020
7.1.4 S’han atès 40 peticions d’estudiants de préstec de materials
informàtic per seguir la docència a distància: 19 ordinadors portàtils, 28
targetes SIM i 12 mòdems.

7.3.2 Incorporació d’un estudiant de doctorat al Consell de Direcció de
l’Escola de Doctorat.

Curs 2019-20
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7. Estudiants i ocupabilitat

Actuacions 

2019-20

Fomentar les condicions per a la millora de la inserció laboral de l’alumnat.7.4

7.4.1 Menció del Col·legi de Periodistes de la demarcació de Tarragona als
estudiants de Periodisme de la URV que van organitzar els debats amb els
alcaldables de Reus i Tarragona amb motius de les eleccions municipals del 26
de maig de 2019.

26/06/2019

Curs 2019-20
7.4.2 Creació de la plataforma Rebel (Resources Bank for English Learners).
El 61% dels accessos són d’estudiants de primer curs implicats en el Pla de
foment de terceres llengües.

Curs 2019-207.4.3 Creació i reunions de la Comissió d’Anàlisi de la Formació Dual
Universitària.

Curs 2019-20
7.4.4 Mòdul d’ocupabilitat insert en assignatures obligatòries: 48 tallers
presencials i 13 virtuals (adaptació per la COVID-19) en tots els graus
excepte en quatre.

Curs 2019-207.4.5 Programació del mòdul d’ocupabilitat (competències professionals)
per a màsters en 10 grups docents (implementació curs 2020-21).
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Impulsar una oferta de formació contínua que respongui a les necessitats de
l’entorn.7.5

7. Estudiants i ocupabilitat

Actuacions 

2019-20

7.5.1 Participació en el grup de treball de Qualificacions Professionals en la
formació superior, organitzat per la Secretaria d’Universitats i Recerca, i en el
disseny de dos programes.

26/06/2019

7.5.2 Aprovació de 10 noves propostes de títols propis per al curs 2019-20:
7 títols de Postgrau i 3 de Màster, en resposta a les necessitats del nostre
entorn.

Curs 2019-20
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COVID-19 a la URV:

Un semestre excepcional
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Declaració de l’estat     

d’alarma i inici del         

confinament

Resolució de la rectora de  

cessament de l’activitat      

presencial i anunci              

d’activitat no  presencial

Instrucció sobre serveis

bàsics imprescindibles de

caràcter presencial

Instrucció sobre el treball

a distància del PAS

Instrucció sobre activitats

de recerca del professorat i

dels estudiants de doctorat

Instrucció sobre activitats

de docència del professorat

Adaptació del curs 2019-20 de la URV a la COVID-19
Actuacions destacables
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Adaptació del curs 2019-20 de la URV a la COVID-19

Informació específica a la Web URV

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 15 de març, en relació amb el coronavirus (COVID-19)

Comunicat de la rectora de la URV, de 3 d'abril, sobre les mesures d'avaluació del curs 2019-20

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 27 de maig, per la qual es modifica el punt 6è de la Resolució de 15 de març relativa al coronavirus (COVID-19)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 28 de maig, per la qual es modifiquen instruccions referents a les pràctiques en empreses dictades durant l'estat 

d'alarma a conseqüència del coronavirus (COVID-19) i Model de declaració responsable de l'empresa

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 18 de juny, sobre la represa gradual de les activitats en els centres i instal·lacions de la URV i la FURV per 

finalitzar el curs 2019-20.

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 30 de juny, relativa a les activitats de docència als centres i instal·lacions de la URV i la Fundació URV previstes 

durant el curs 2020-21.

Instrucció 1/2020, de 15 de març, sobre l'obertura extraordinària dels edificis de la Universitat Rovira i Virgili durant el 16 de març de 2020

Decàleg de confidencialitat de la informació en el teletreball

Instrucció 2/2020, de 15 de març, sobre serveis bàsics imprescindibles de caràcter presencial i Model E: Sol·licitud de serveis bàsics imprescindibles de caràcter presencial

Instrucció 3/2020, de 17 de març, sobre el teletreball del PAS de la URV

Instrucció 6/2020, de 18 de març, sobre directrius relacionades amb el lliurament de béns durant el període de tancament

Instrucció 7/2020, de 25 de març, sobre la tramitació de factures i despeses durant el període de tancament dels centres de la Universitat

Instrucció 4/2020, de 18 de març, sobre les activitats de recerca del professorat i dels estudiants de doctorat en l'actual entorn de teletreball

Instrucció 5/2020, de 18 de març, sobre les activitats de docència del professorat en l'actual entorn de teletreball

Directrius sobre l'avaluació no presencial a la URV

Previsions i propostes per a la docència del primer quadrimestre del 2020-21.

Resolucions i Comunicats de la rectora n=6

Instruccions de Gerència n=5

Instruccions de recerca n=1

Instruccions i directrius de docència n=3
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Adaptació del curs 2019-20 de la URV a la COVID-19

Acord de Consell de Govern de 2 i 3 d’abril de 2020, pel qual s’aprova la modificació de la Normativa acadèmica de grau i màster 2019-20

Acord de Consell de Govern de 2 i 3 d’abril de 2020, pel qual s’aprova la modificació de la Normativa de matrícula de grau i màster del curs 2020-21

Acord de Consell de Govern de 2 i 3 d’abril de 2020, pel qual s’aprova la modificació del calendari acadèmic del curs 2019-20 i del calendari de matrícula del 

curs 2020-21

Acord de Consell de Govern de 7 de maig, pel qual s’aprova la pròrroga dels contractes de Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) afectats 

per l’estat d’alarma.

Acord de Consell de Govern de 5 de juny de 2020, pel qual s’aprova el procediment intern i les mesures preventives a través de les quals la URV i la FURV 

implementaran el retorn a l’activitat presencial

Acord de Consell de Govern del 5 de juny de 2020, d’aprovació de mesures extraordinàries en matèria acadèmica i econòmica (arran de les sol·licituds d’estudiants) 

per la situació derivada de la COVID-19

Acord de la Comissió de Prevenció de Riscos Laborals, delegada del Consell de Govern de Formació preventiva específica associada al desconfinament i al retorn 

A l’activitat presencial

La URV va crear una Comissió de Seguiment i Actuació pel COVID-19 que informa diàriament la comunitat universitària a través del web, les xarxes socials i 

la resta de canals de comunicació de l'evolució de la situació de la pandèmia i de les novetats que es vagin produint. 

Aquesta comissió va elaborar el Protocol intern d’actuació. 

La URV va crear un Grup de treball per al retorn presencial, que va proposar a la Comissió de Prevenció de Riscos Laborals, per a la seva aprovació, el Protocol 

intern de mesures del pla de retorn a l’activitat presencial.

La URV manté un document de FAQ per donar resposta als dubtes més comuns dels membres de la comunitat universitària.

Orientacions per mantenir l'activitat docent a distància durant el cessament de l'activitat lectiva presencial

Orientacions i eines per mantenir l'estudi a distància

Orientacions i eines per a l'avaluació no presencial en línia

Continuïtat dels serveis i del suport del CRAI de forma virtual

Guia per a la celebració de reunions i l'adopció d'acords a distància dels òrgans col·legiats de govern de la URV

Acords n=7

Protocols  n=2

FAQ 

Orientacions i guies n=5
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Adaptació del curs 2019-20 de la URV a la COVID-19

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya

Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus en l'àmbit universitari

Guia: Recomanacions de gestió psicològica durant quarantenes per malalties infeccioses

Test: Puc estar afectat per coronavirus SARS-CoV-2?

Aplicació: GestióEmocional.cat

Coronavirus SARS-CoV-2 a Canal Salut

Comunicat del Ministeri d'Universitats

L’equip de govern URV va demanar als membres de la seva comunitat que col·laboressin en la publicació de missatge positius a la web. 

La iniciativa ha tingut molt bona rebuda i cada dia es publica un nou missatge durant 19 setmanes. 

Informació complementària externa n=7

Frases de  la Comunitat URV
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COVID-19 a la URV: Ús de serveis en línia durant el 

confinament
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PAS habilitat per a la realització de treball a distància

Període Dades a 21/06/2020 Font Servei de Recursos Informàtics i TIC
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Campus virtual: usuaris durant la 1a setmana de confinament i

comparativa amb l’any 2019

Estudiants

Període 16/03/2020 a 22/03/2020 Font Servei de Recursos Educatius

Ds Dm

8074 estudiants/dia 2020 vs 6932 el 2019

dl-dv

2k

10k

8k

6k

4k
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Campus virtual: usuaris durant la 1a setmana de confinament i

comparativa amb l’any 2019

Docents

Font Servei de Recursos EducatiusPeríode 16/03/2020 a 22/03/2020

Ds Dm

887 docents/dia 2020 vs 574 el 2019

dl-dv

1k
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Campus virtual: usuaris per setmana. Any 2020

Estudiants

Període 6/01/2020 a 21/06/2020 Font Servei de Recursos Educatius

2k

14k

4k

12k

10k

8k

6k
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Campus virtual: usuaris setmanals. Comparativa 2020/2019

Font Servei de Recursos EducatiusPeríode 06/01/2020 a 21/06/2020

Estudiants
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Campus virtual: usuaris per setmana. Any 2020

Docents

Font Servei de Recursos EducatiusPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020

1k

1,8k

1,6k

1,4k

1,2k
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Campus virtual: usuaris setmanals. Comparativa 2020/2019

Font Servei de Recursos EducatiusPeríode 06/01/2020 a 21/06/2020

Docents
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Campus virtual: usuaris diaris i setmanals durant el confinament

Font Servei de Recursos EducatiusPeríode 16/03/2020 a 21/06/2020

Numero d’Estudiants

Numero de Professors

8000

800

Usuaris 
diaris

Usuaris 

diaris 

Setmanes d'Exàmens



Campus virtual: usuaris diaris durant les setmanes d’exàmens

200

400

800

600

1200

1000

9667

7199
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Webinaris: edicions i participants per setmana durant el període de

confinament

Període 16/03/2020 a 21/06/2020 Font Servei de Recursos Educatius i ICE

Nota: La setmana del 6

d’abril de 2020 correspondria

a la Setmana Santa, en què

no hi va haver activitats.
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Webinaris: participants per setmana segons tipus de webinari

durant el període de confinament

Font Servei de Recursos Educatius i ICE

Nota: La setmana del 6 d’abril de 2020 correspondria a la Setmana Santa, en què no hi va haver activitats.

Període 16/03/2020 a 21/06/2020

1k

1,2k
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CRAI: pàgines vistes per setmana. Any 2020

Període 6/01/2020 a 21/06/2020 Font Gabinet de Comunicació i Màrqueting

2k

14k

4k

12k

10k

8k

6k



67

CRAI: usuaris per setmana. Any 2020

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020

4k

3k

2k

1k
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CRAI: característiques dels usuaris

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020



69

CRAI: característiques dels usuaris

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020



70

CRAI: pàgines vistes durant els darrers 12 mesos i comparativa

amb el mateix període de l’any anterior

Període Juliol 2019 a Juny 2020 Font Gabinet de Comunicació i Màrqueting

10k

50k

40k

30k

20k

60k
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MS Office: utilització del correu electrònic

Període 6/01/2020 a 21/06/2020 Font Servei de Recursos Informàtics i TIC

k

k

k

k

k



72

MS Office: utilització de l’eina Teams

Font Servei de Recursos Informàtics i TICPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020

10k

30k

20k

40k

50k



73

MS Office: utilització del paquet ofimàtic Office Pro Plus

Font Servei de Recursos Informàtics i TICPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020

20k

40k

60k

100k

80k



74

Diari digital: usuaris per setmana. Any 2020

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020

5k

20k

10k

15k



75

Diari digital: pàgines visitades per setmana. Any 2020

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020

5k

10k

25k

15k

20k

30k

35k
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Diari digital: notícies amb més visites

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020



77

Web institucional: pàgines visitades per setmana. Any 2020

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020

50k

100k

150k

200k

250k
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Web institucional: visites als continguts de les pestanyes de la

capçalera segons idioma. Any 2020

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020



79Font Gabinet de Comunicació i Màrqueting

Web institucional: visites per setmana als continguts de les

pestanyes de la capçalera. Any 2020

Període 6/01/2020 a 21/06/2020

20k

40k

60k

80k

100k

120k



80Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020

Web institucional: visites per setmana al contingut de la pestanya

“Estudis” i comparativa amb el mateix període de l’any anterior

20k

40k

60k

80k

100k

120k
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Web institucional: usuaris per setmana. Any 2020

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020

40k

10k

20k

30k
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Web institucional: usuaris per país durant el confinament

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 16/03/2020 a 21/06/2020



83

Canal URV YouTube: visualitzacions. Any 2020

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 6/01/2020 a 21/06/2020

2,5k

15k

7,5k

12,5k

5k

10k



84

Canal URV YouTube: vídeos més vistos durant el confinament

Període 16/03/2020 a 21/06/2020 Font Gabinet de Comunicació i Màrqueting



85

Canal URV YouTube: visualitzacions per països durant el 

confinament

Període 16/03/2020 a 21/06/2020 Font Gabinet de Comunicació i Màrqueting



86

Xarxes socials institucionals: usuaris a Twitter

Període 06/01/2020 a 21/06/2020 Font Gabinet de Comunicació i Màrqueting

2,5k

5k

7,5k

12,5k

10k

15k

17,5k
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Xarxes socials institucionals: usuaris a Facebook

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 06/01/2020 a 21/06/2020

2k

4k

6k

10k

8k

12k
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Xarxes socials institucionals: usuaris a Instagram

Font Gabinet de Comunicació i MàrquetingPeríode 06/01/2020 a 21/06/2020

2k

4k

6k

8k
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Virtualització d’aplicacions: connexions d’usuaris 

Període 06/01/2020 a 21/06/2020 Font Gabinet de Comunicació i Màrqueting

1k

2k

3k

4k

5k

6k

7k



90

Virtualització d’aplicacions: aplicacions segons accessos (Top 20)

Període 06/01/2020 a 21/06/2020 Font Gabinet de Comunicació i Màrqueting



www.urv.cat


