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Els dies 11 i 12 de juny de 2018, ara fa poc més d’un any, el meu equip i jo

preníem possessió dels nostres càrrecs com a Consell de Direcció, després

d’un intens període electoral. Una part majoritària de la comunitat

universitària que va participar en les eleccions ens va fer confiança per dur

a terme els objectius que ens havíem marcat en el nostre programa

electoral.

Ara és l’hora de fer balanç d’aquest primer any de mandat. El que en aquell

moment va ser un projecte il·lusionant ha esdevingut un compromís amb la

nostra Universitat que encara conserva la mateixa il·lusió del primer dia.

Això no significa que el camí hagi sigut fàcil ni tranquil. Hem hagut

d’esmerçar molt de temps i esforços en temes que han perjudicat la nostra

dedicació a allò que pensem que ha de ser bo per a la URV. A continuació,

alguns exemples. La intervenció de la Inspecció de Treball en relació als

becaris de col·laboració, després que la URV ja fos advertida l’any 2007 i no

es dugués a terme cap acció correctora, ha provocat la pèrdua de més de

300 becaris, però alhora ha propiciat el suport i la complicitat de la

comunitat universitària per acceptar aquestes noves circumstàncies i trobar

solucions. Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració. A més, la

Universitat ha buscat sinèrgies amb l’ACUP i la CRUE, ja que es tracta d’un

problema que afecta a tots. En segon lloc, el requeriment de l’Oficina

Antifrau de Catalunya en relació a determinats contractes de l’àmbit de la

gerència i nomenaments de personal eventual ha motivat una intensa

dedicació de diverses unitats a la preparació dels informes sol·licitats per

aquest organisme.

Per altra banda, normatives de caràcter general que, al nostre parer, limiten

l’autonomia universitària, estan dificultant l’estabilització del personal i el

relleu generacional. Finalment, la difícil situació financera del sistema

universitari públic de Catalunya, de la qual tots els rectors i rectores n’hem

fet ressò, impedeix desenvolupar satisfactòriament nous projectes,

comprometent, d’aquesta manera, el nostre futur. Malgrat això, hem pogut

endegar un bon nombre d’accions per desenvolupar els objectius que ens

havíem plantejat.

Un aspecte important a destacar és que la URV ha mantingut, i fins i tot

millorat, la seva posició en la majoria de rànquings internacionals, de la qual

cosa n’és un exemple l’entrada de la Universitat, per primera vegada, al

rànquing QS.

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els seus Objectius de

Desenvolupament Sostenible (ODS) són el marc triat per a la nostra acció

política. Per aquest motiu hem alineat el nostre pla d’acció i les actuacions

que se’n deriven amb aquests objectius.

Us presentem aquí la relació de les principals accions impulsades per

l’equip de direcció i desenvolupades per l’organització des del mes de juny

de 2018, en un exercici de transparència i rendiment de comptes, valors en

què es fonamenta el nostre projecte per a la URV.

María José Figueras

Rectora de la Universitat Rovira i Virgili

Presentació
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Posicionament
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Pes relatiu (%) i posició de la URV en el sistema universitari públic de Catalunya

Posicionament de la URV
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Mapa de les universitats del món segons la producció científica i l’impacte. 
Període 2012-17 (mitjana anual)

Posicionament de la URV
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La URV als rànquings d’universitats

Posicionament de la URV
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La URV als rànquings d’universitats. Posició en àrees temàtiques

Posicionament de la URV
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Pla d’acció 2018-22 

Actuacions del període juny 2018 a maig 2109
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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.

El marc de l’acció política a la URV
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1. Docència

2. Recerca i transferència

3. Persones

4. Internacionalització

5. Compromís social

6. Governança

7. Estudiants i ocupabilitat

Àmbit
Objectius 

estratègics

Pla d’acció 2018-22

3 19

Objectius 
específics

6 21

8 42

3 12

2 6

2 10

5 33
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1. Docència 12

2. Recerca i transferència

3. Persones

4. Internacionalització

5. Compromís social

6. Governança

7. Estudiants i ocupabilitat

18

20

7

11

23

15

Àmbit Actuacions

106
ACTUACIONS

Actuacions juny 2018- maig 2019
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Objectiu Estratègic

Actuacions que s’han dut a terme en el període
comprès entre juny de 2018 i maig de 2019.

Àmbit Pla d’acció 2018-22 Alineament amb els objectius de
desenvolupament sostenible
(ODS) de les Nacions Unides.

Data d’aprovació per part dels òrgans
de govern (Consell de Govern, Claustre,
etc, ...) o període d’implantació.

1

4

Llegenda

2

3

5

Actuacions 

2018-19
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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.

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.

1.1

1.2

Programació de tres noves dobles titulacions de grau per al curs 2019-20. CG 14/03/2019

Reformulació del procediment de proposta de noves titulacions. CG 18/12/2018

Modificació de la Normativa de grau i màster per flexibilitzar requisits de
permanència.

CG 14/03/2019

Actuacions 

2018-19

Increment del nombre d’alumnes de nova entrada als graus CG 14/03/2019

Nous calendaris acadèmics per afavorir la incorporació dels alumnes CG 18/12/2018

Plans pilot de matrícula condicionada al màster i de reserva de plaça Maig 2019
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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

Convocatòria extraordinària d’equipament docent per als ensenyaments en
fase d’implantació.

Febrer 2019

1. Docència

Actuacions 

2018-19

Acreditació de centres:
 Certificació de processos transversals
 Reforç a les TSQD de centres per a la preparació de l’acreditació
 Calendari d’acreditació de tots els centres (4 anys)

2019

Modificació de la Normativa acadèmica de grau i màster per regular les
competències transversals.

CG 14/03/2019

Proposta de noves estratègies per a l’aprenentatge de l’anglès adreçades als
estudiants.

Maig 2019

Eliminació del mínim de 0,75 crèdits en l’assignació de docència per la
direcció de tesis doctorals

CG 19/07/2018

Modificació de la Normativa de docència quant als criteris d‘assignació de la
docència

CG 14/03/2019
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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 

2018-19

Repartiment el Programa de Foment de la Recerca (0,8M€) entre Grups de
Recerca Reconeguts de la URV (4 emergents, 10 pre-consolidats i 78
consolidats).

CPCT 

04/12/2018

Concessió de 23 ajuts del Plan de Empleo Juvenil per a persones de suport
a la recerca (0,9 M€).

Setembre 2018

Convocatòria URV per a la captació de doctors/es (CAPDOC) i
cofinançament de publicacions en obert (OPEN).

CPCT 

28/02/2019

Presentació d’investigadors/es destacats a Premios Nacionales de
Investigación i altres certàmens.

Curs 2018-19
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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

Regularització de les figures de professorat visitant i investigador vinculat. CG 23/10/2018

Programa d’incorporació i/o estabilització de personal investigador dels
programes ICREA, Consell Europeu de Recerca, Ramón y Cajal i Beatriz
Galindo a la URV.

CG 14/03/2019

Creació de la USPIR, per a la preparació de projectes internacionals de
recerca.

CG 18/12/2018

Actuacions 

2018-19

Nova contractació del Programa Martí Franquès amb 50 ajuts predoctorals
(3,2 M€).

CG 18/06/2019

Incorporació del Dr. Fernando Vidal com a ICREA al Departament
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social.

Setembre 2018
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2. Recerca i transferència

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

Actuacions 

2018-19

Eliminació de la discontinuïtat en la convocatòria de places de personal
investigador predoctoral en formació.

CG 18/06/2019

Llançament del nou gestor curricular IRIS (substitut del GREC). 01/06/2019

Increment substancial de la captació de recursos per a projectes del Plan
Nacional.

Convocatòria 

2018
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Impulsar un pla de renovació d’instal·lacions i infraestructures de recerca.2.5

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2018-19

Sol·licitud de finançament per al Centre de Recerca Avançada en Educació
(Convocatòria FEDER de la Generalitat de Catalunya de projectes singulars

d’infraestructura de recerca, pressupost: 4,8 M€).
CG 18/06/2019

Sol·licitud de finançament per a l’Estabulari de la URV (Convocatòria FEDER

de la Generalitat de Catalunya de projectes singulars d’infraestructura de recerca,

pressupost: 1,3 M€).

Sol·licitud de finançament per a la Plataforma Nanotecnològica CATSUD
(Convocatòria FEDER de la Generalitat de Catalunya de projectes cooperatius de

plataformes científiques, pressupost: 1,5 M€).

CG 18/06/2019

CG 18/06/2019

Obtenció d’un ajut FEDER de 0,8 M€ del Ministeri per FE-SEM (part de la
Plataforma Nanotecnològica CAT-SUC). Desembre 2018
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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 

2018-19

Creació del Programa URV Divulga per incrementar la nostra divulgació de la
ciència a escoles i instituts de secundària.

Curs 2018-19

Aprovació del projecte Rambla Science, per convertir l’antic Banc d’Espanya
de Tarragona en un centre punter de divulgació de la ciència feta al territori.

Juny 2019
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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

Creació del Centre de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya
(CYBERCAT), interuniversitari i coordinat per la URV.

CG 19/07/2018

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2018-19

Creació de l’Espai de Coworking en el Campus Terres de l’Ebre. Febrer 2019

Creació d’un espai gratuït per a les spin-off de la URV a l’edifici del CTNS. 2019

Creació de dues spin-off (Jungle Ventures i Up2Smart).
CG 18/12/2018 i 

29/04/2019

Reconeixement de dues start-up (The English Workshop i Emund).
CG 18/12/2018

Ampliacions de capital de les spin-off de la URV per un valor aproximat de
10 M€.

Curs 2018-19
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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

Oferta pública d’estabilització del PAS per a l’any 2018: 68 places
(56 de PAS funcionari i 12 de PAS laboral). CG 18/12/2018

Constitució de la comissió per revisar els criteris de promoció de TU/CEU
a CU. Maig 2019

Oferta d’ocupació pública de PDI per a l’any 2018: 8 agregats, 2 TU, 4 CU,
6 CU (promoció). CG 23/10/2018

Oferta d’ocupació pública de PDI per a l’any 2019: 24 agregats, 3 TU, 7 CU. CG 14/03/2019

Selecció de la nova gerent, amb criteris objectius de capacitat i
professionalitat. Maig 2019

3. Persones

Actuacions 

2018-19
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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

Pla de política lingüística de la URV 2018-22. CG 18/12/2018

Millores vinculades amb la prevenció de riscos laborals. CG 18/12/2018

Afrontar el relleu generacional de PDI i de PAS, malgrat les previsibles restriccions
pressupostàries, obrint pas a noves generacions de persones compromeses èticament,
amb una formació d’acord amb els nous temps que els permeti afrontar els canvis
tecnològics, socials i econòmics.

3.3

Programa Talent Salut (atracció de talent en l’àmbit sanitari). CG 29/04/2019

Reunions amb degans/directors de centre i directors de departament per
tractar conjuntament el tema de les plantilles, el relleu generacional i l’atracció
de talent.

3. Persones

Actuacions 

2018-19

Nou Reglament de Formació del PAS. CG 18/06/2019

Curs 2018-19
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Revisar el pacte de dedicació perquè reconegui adequadament la diversitat de tasques
del professorat i tingui en compte les diferències associades al tipus de contracte,
l’antiguitat i l’àmbit de coneixement.

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.

3.5

3.6

Enquesta al PDI que emplena el pacte de dedicació. Febrer 2019

Convocatòria d’una borsa de treball d’auxiliars administratius. CDRH 12/07/2018

Creació de la figura d’Adjunt o Adjunta de PAS i selecció de la persona titular. Febrer 2019

Modificació d’estructures de gestió (OE, OCS, OSR, EPD, OPAQ, GCM, GR). CG 18/12/2018

3. Persones

Actuacions 

2018-19

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

Establiment de criteris per a la distribució dels Lector SH 2019, previs a
l’elaboració d’una nova plantilla de PDI.

CG 18/06/2019
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Fomentar entre els diferents col·lectius el valor de pertinença i identificació amb la URV.

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

3.7

3.8

Celebració dels consells de govern en els diferents campus de la URV i
reunions obertes de l’equip de direcció amb els membres del campus.

Curs 2018-19

Modificació de la Normativa de doctors i doctores honoris causa, amb la
possibilitat d’una convocatòria extraordinària per esgotar el màxim de dues
propostes.

CG 23/10/2018

Increment de notícies al Diari Digital sobre les activitats dels membres de la
URV (7,75% respecte el curs passat).

Programa Iubilo URV. CG 18/12/2018

3. Persones

Actuacions 

2018-19

Normes de funcionament del Programa Iubilo URV. CG 18/06/2019

Curs 2018-19
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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

Adscripció de la URV a l’European University Alliance /Agora.

Adscripció de la URV a l’Aurora Universities Network. Juny 2019

Viatges de la rectora i/o el vicerector d’Internacionalització a Rússia (aliança

entre RANEPA i la URV), Xina (convidats per l’Institut Confuci i quatre

universitats xineses), Txèquia (participació de la URV en la 1ª convocatòria

del projecte d’European Universities Network liderat per Palacky University)

Indonèsia (impulsat per la xarxa INU), i Estats Units (visita institucional a la

North Eastern University, la CUNY Staten island i el Manhattan Management

Institute), per fomentar les relacions entre universitats i iniciar accions de

mobilitat.

4. Internacionalització

Actuacions 

2018-19

Curs 2018-19

Curs 2018-19
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Fomentar la internacionalització a casa.4.3

4. Internacionalització

Actuacions 

2018-19

Seminari i Taller sobre Collaborative On-line International Learning (COIL). Maig 2019

Unitat de formació SUCTI (Erasmus + Strategic Partnership) a la FURV per
gestionar l’elevada demanda de formació en internacionalització per al PAS.

2019

Assistència a les fires internacionals de EAIE (Ginebra), APAIE (Malàisia), i
NAFSA (Estats Units).

Curs 2018-19

Aprovació de 55 mobilitats del Programa Erasmus+ KA107 (mobilitats fora
d’Europa), amb una dotació de 204.180 € (Moçambic, 14; Marroc, 11; Egipte,
16; Laos, 14).

Juny 2019
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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.

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.

5.1

5.2

Proposta i recomanacions per als actes de graduació a la URV. CG 29/04/2019

Alineament de la URV amb els objectius de desenvolupament sostenible
(ODS).

Nomenament de Bettina Kadner com a doctora honoris causa de la URV. CG 14/03/2019

Curs de formació en orientació professional per a la inserció laboral
(INSERLAB), adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb la
col·laboració de l’ONCE.

Curs 2018-19

5. Compromís social

Actuacions 

2018-19

Nomenament de Pilar Benejam i Marina Subirats com a doctores honoris
causa de la URV.

CG 14/03/2019

CU 26/06/2019
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Procés obert d’avaluació del II Pla d’igualtat. Abril 2019

Nou conveni amb l’ATM per establir millors descomptes en l’ús dels seus
autobusos pels estudiants, i promoció de noves línies i freqüències.

Maig 2019

5. Compromís social

Actuacions 

2018-19

Ajuts extraordinaris a matrícula de grau per a estudiants amb dificultats
econòmiques (33 ajuts).

Maig 2019

Adhesió de la URV a la “Red de Universidades Cultivadas”. CG 19/07/2018

Organització del Summer Camp amb col·laboració amb el Consell Esportiu
del Tarragonès.

Maig 2019

Acord per a la creació de dues noves seus del Campus Extens
(Conca de Barberà i Vila-seca).

Curs 2018-19
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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

Modificació del Reglament del Consell de Govern per possibilitar-ne la
retransmissió en directe a tota la comunitat universitària.

CG 23/10/2018

Constitució de la comissió específica d’estudi sobre la reforma de l’Estatut. CU 20/11/2018

Traçabilitat dels processos d’avaluació dels estudiants i del procés d’emissió
de títols.

CG 18/12/2018

Informació al Consell de Govern sobre els expedients de contractació licitats. Periòdic

Programació anual de l’activitat contractual (licitacions) prevista. Periòdic

Enviament a tots membres del Consell de Govern de l’ordre del dia de
les comissions delegades.

Periòdic

Modificació del Reglament electoral per possibilitat les eleccions a òrgans
unipersonals d’àmbit particular mitjançant la votació electrònica.

CG 14/03/2019

6. Governança

Actuacions 

2018-19
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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

Comissió per a l’Estudi de la Promoció a Catedràtic/a d’Universitat. CG 18/12/2018

Constitució del grup de treball per a la millora del Protocol d’actuació en cas
de possible assetjament.

CG 18/12/2018

Nomenament de noves persones de referència per a un període de cinc
anys en el marc del Protocol d’actuació en cas de possible assetjament.

CG 18/12/2018

6. Governança

Actuacions 

2018-19

Modificació del Reglament electoral per promoure la participació del PAS
de departaments a les Juntes de Centre.

CG 18/06/2019

Enquesta de riscos psicosocials entre el PDI i el PAS: 943 respostes. Març-abril 2019

Activitats universitàries reconegudes: reconeixement d’un crèdit anual
per a estudiants delegats de curs.

CG 19/07/2018

Elaboració del protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de les violències
masclistes i contra el col·lectiu LGTBI que puguin afectar els estudiants de
la URV.

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

Aprovació de la Política de seguretat de la URV, creació del Comitè de
Seguretat de la Informació (CSI) i nomenament de dos delegats de protecció
de dades (perfil jurídic i perfil tècnic).

CG 23/10/2018

Nomenament de l’adjunt a la rectora per a les TIC. CG 23/10/2018

Adquisició de l’immoble on s’ubica el Centre Internacional. CG 23/10/2018

Posada en marxa de la plataforma e-NOTUM per a les notificacions
electròniques en els tràmits de gestió acadèmica.

CG 19/07/2018

Servei de prevenció mancomunat URV-FURV. Curs 2018-19

6. Governança

Actuacions 

2018-19
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Millorar l’eficiència en la gestió i en els recursos.6.2

Rebaixa d’un 10% en els preus dels productes dels bars i restaurants que el
Grup Soteras gestiona als campus Catalunya, Sescelades i Bellissens.

Curs 2018-19

Suspensió definitiva de les obres per al trasllat de la Facultat de Ciències de
l’Educació i Psicologia al campus Catalunya, davant la falta de resposta
positiva de la Generalitat de Catalunya que en permetés la viabilitat.

Abril 2019

Inici de l’estudi per a la remodelació de la Facultat de Ciències de l’Educació
i Psicologia.

Abril 2019

6. Governança

Actuacions 

2018-19

Tancament positiu del pressupost 2018. CG 8/06/2019



34

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.

Fomentar la participació de l’estudiantat en la millora de la qualitat docent.

7.1

7.2

Presentació de l’informe Els estudiants de les Terres de l’Ebre al Sistema
Universitari de Catalunya.

CG 23/10/2018

Directrius per a la generalització del programa de delegades i delegats de
curs.

7. Estudiants i ocupabilitat

Actuacions 

2018-19

Activació del protocol per recuperar estudiants candidats a abandonament. Desembre 2018

Elaboració d’un informe sobre la campanya de captació 2018-19.
CECU 

06/06/2019

Elaboració d’un informe sobre el seguiment del Pla d’Acció Tutorial (PAT).
CECU 

06/06/2019

CECU 

10/10/2018

Accions de benvinguda als estudiants de les PAU.

Elaboració de vídeos de captació.

Curs 2018-19

Curs 2018-19
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Fomentar les condicions per a la millora de la inserció laboral de l’alumnat.7.4

Eliminació del desavantatge dels estudiants de la URV en el moment de
l’obtenció del títol, pel requisit del B1.

CG 14/03/2019

Creació de la figura d’Adjunt o Adjunta per a l’Ocupabilitat i nomenament del
seu titular.

Abril 2019

7. Estudiants i ocupabilitat

Actuacions 

2018-19

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

Participació periòdica dels representants dels estudiants en els consells de
direcció.

Procés d’activació dels nous consells de centre conduït des de la presidència
del Consell d’Estudiants.

Curs 2018-19

Curs 2018-19

Implantació del mòdul d’ocupabilitat curricular a la major part dels graus.
CECU 

10/10/2018

Definició de les estratègies de l’àrea d’Ocupabilitat i presentació per graus
als centres.

Curs 2018-19
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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 

2018-19

Aprovació d’11 noves propostes de títols propis per al curs 2019-20: 8 títols
de Postgrau i 3 de Màster, en resposta a les necessitats del nostre entorn.

2019

Primer any d’impartició del Màster en Cooperació al Desenvolupament i
Transformació Social

Curs 2018-19
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