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MERCÈ GISBERT

Us presento la meva candidatura a rectora de la nostra URV. Ho assumeixo
com el repte més important de la meva vida professional, amb la motivació
bàsica de servei a la comunitat universitària i, per extensió, a la nostra
societat.
El programa que us presento conjuntament amb el gran equip de persones
que m’acompanya té com a objectiu posicionar la nostra universitat com
un agent clau per al territori de la Catalunya Sud i, al mateix temps, a nivell
internacional.
La nostra societat es troba immersa en una dinàmica de canvi, cada vegada
més accelerat, de caire social i mediambiental, de model econòmic i de
configuració del territori. És aquí on considero que la URV ha de ser present,
aportant el seu coneixement i el talent de les persones que la formem,
recuperant així el rol que creiem que ha anat perdent en els darrers anys.
L’assoliment d’aquest repte passa per dur a terme un decidit procés de
transformació dels diferents àmbits de la nostra activitat. Cal potenciar
una recerca amb major impacte social, actualitzar el nostre model docent i
repensar la nostra oferta acadèmica, ser més presents a nivell internacional
i, sobretot, potenciar l’atenció acadèmica i personal al nostre estudiantat, la
nostra principal raó de ser.
Per aconseguir-ho hem de fer de la URV una organització plural, inclusiva i
amb perspectiva de gènere, respectuosa amb l’entorn, eficient i sostenible
econòmicament.
Així, des de l’escolta, el respecte i el diàleg permanent, posant a les persones
al centre de tot el procés, liderarem un projecte de transformació inclusiu,
participatiu i cocreat per totes les persones que formem part de la comunitat
URV, i contribuirem al creixement i a la innovació social de la Catalunya Sud i
del món.
Us proposo, us proposem, que us sumeu al nostre projecte per treballar
plegats per fer un canvi, per fer evolucionar un model d’universitat ja superat i
per orientar-nos al futur des d’una perspectiva global sense perdre les nostres
arrels socials, culturals i lingüístiques.
Som-hi!! Ara sí.
Mercè Gisbert
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GOVERN

Us presentem les nostres sis línies de govern. Uns principis directors que
abasten els grans àmbits de la nostra acció de govern.
Volem oferir a la societat una recerca i una docència d’impacte, al servei
del bé comú de les persones, posicionant així la URV com un agent clau
del territori, amb projecció internacional. Per dur a terme aquest repte cal
liderar un procés de transformació inclusiu, centrat en les persones en un
marc institucional respectuós amb l’entorn i sostenible econòmicament.
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Persones URV,
eix de la nostra estratègia
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Una recerca d’impacte
per al territori
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Transformació educativa per
a les professionals del futur
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Marca URV. Visibilitat i
posicionament al món

Digitalització humanitzada.
Una universitat responsable i
respectuosa
Desenvolupament
institucional sostenible

EL NOSTRE COMPROMÍS
Com a equip, hem assolit una visió molt clara de les necessitats de la
URV i tenim la

motivació, la il·lusió i la capacitat per executar un pla

que durem a terme en el marc de la nostra acció de govern.
A continuació, us presentem un total de 14 accions de pla de govern
que assumim com a

compromís davant de la comunitat URV. El seu

desplegament ens ha de permetre posicionar la nostra universitat com
l’actor clau que hem de ser per a la societat.
Les diferents accions abasten tots els àmbits de l’activitat acadèmica
així com els processos de gestió i la vida universitària. Sempre centrades

persones i amb l’objectiu d’impacte social, tenen com a
denominador comú una visió transformadora, plenament transversal
en les

i fonamentada en la implicació del talent del PDI, PAS i estudiants.
Com a equip, ens sentim molt segures d’aquest compromís assumit ja

procés d’escolta que
hem dut a terme al llarg dels darrers mesos. Hem recollit les vostres
idees i propostes, les hem analitzat i agrupat de forma coherent en
que les diferents accions parteixen d’un gran

aquest pla que us presentem. Per tant, no perdrem temps en iniciar la
nostra acció de govern. Comptant amb totes vosaltres podrem iniciar les
primeres accions en els primers cent dies de mandat.
Un cop disposem de la vostra confiança mantindrem el procés d’escolta
i

diàleg amb totes les persones ja que només serà amb la vostra

implicació i participació que podrem dur a terme un pla tan ambiciós com
el que us presentem.

14

ACCIONS
PLA DE
GOVERN

14
Us presentem les nostres 14 accions del pla de govern. Són un conjunt
d’accions interconnectades, que formen una estructura compacta en la
qual unes es recolzen en les altres.
El gràfic adjunt detalla les diferents línies de connexió, il·lustrant la
necessària transversalitat en la que dues accions es realimenten per
assolir els seus respectius objectius.

Cada acció es desplega en base a una sèrie d’activitats que anirem
presentant al llarg de la campanya i que són el resultat del procés
d’escolta que hem dut a terme.
Us animem a llegir-les. Recullen la vostra veu. És el vostre programa.
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PLA DE RECERCA IMPACTE URV
La recerca és junt amb la docència l’activitat fonamental de la universitat.
És la nostra garantia de dur a terme el servei públic d’educació superior que
necessita la nostra societat.
Les nostres investigadores generen, en el marc dels grups de recerca,
un coneixement cabdal per al progrés del nostre entorn. Els nous models
socials, els nous models productius i, per extensió, la nova economia, ens
plantegen d’una forma cada vegada més accelerada nous reptes com a
institució generadora de coneixement i de formació dels professionals.
Per tal de donar una resposta eficient a aquesta demanda de la societat,
hem de desenvolupar mecanismes àgils que ens permetin alinear la nostra
recerca a aquestes noves necessitats, amb un enfoc cada vegada més
interdisciplinar. Tanmateix, els resultat de la recerca ha de donar suport a
la definició de nous perfils professionals que han de quedar recollits en el
disseny de la nostra oferta formativa, especialment en la de màsters i de
programes de doctorat.
No podrem desenvolupar aquest projecte sense un pla ambiciós que
contempli, amb una visió holística, totes les característiques i necessitats dels
diferents àmbits de coneixement. Caldrà estar en contacte estret amb els
agents socials (govern, administracions, empreses, i societat en general ...),
saber detectar oportunitats i posar en valor tot el nostre talent jove, del qual
depenem, als quals hem de cuidar i hem de confiar. Serà un dels principals
reptes.
Volem promoure, per tant, una recerca d’impacte, útil per a tots els agents
de la societat i en constant procés d’adaptació a les necessitats del nostre
entorn. Amb una aposta decidida per oferir una resposta eficient al repte dels
17 objectius de desenvolupament sostenible.
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• Posarem en valor el mapa de grups de recerca URV
• Crearem el Portal de la recerca URV com a mecanisme de
visualització i valorització dels nostres resultats
• Posarem en valor l’activitat de recerca del PDI visualitzant-la i facilitantne l’accés obert
• Vetllarem per unes infraestructures de recerca de qualitat i obertes a
tota la comunitat URV, en un marc interdisciplinar
• Generarem espais comuns de trobada dels grups de recerca per
fomentar la interdisciplinarietat
• Crearem nous escenaris de recerca per a la transformació del territori
des d’una aproximació econòmica i social, centrats en els 17 ODS
• Posarem el coneixement de la URV al servei de la capacitació de la
ciutadania, individual i col·lectivament
• Generarem noves aliances estratègiques amb el teixit social i
econòmic
• Farem una aposta decidida pel coneixement obert promovent els Open
Journals URV
• Promourem l’ús dels resultats de la nostra recerca per part de la
ciutadania
• Explorarem noves línies de recerca a nivell internacional en nous àmbits
estratègics per al territori
• Vincularem de forma efectiva la recerca amb l’oferta formativa per
promoure el nou talent acadèmic i la ocupabilitat.
• Crearem un programa de suport als recercaires junior
• Recolzarem els centres de recerca mixtes, amb participació de
recercaires externs a la URV
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PLA DE SUPORT A LA RECERCA URV.360

La complexitat de l’activitat vinculada a la recerca necessita d’un suport
eficient per a tots aquells tràmits administratius derivats de la seva execució.
Aquest és un problema que hem detectat en el marc de la nostra pròpia
activitat de recerca i que se’ns ha destacat al llarg de totes les converses
mantingudes per a dissenyar aquest programa. En aquest sentit, hem volgut
fer d’aquesta casuística un dels plans d’acció del nostre pla de govern.
Proposem definir un model de suport a la recerca amb una aproximació
holística, de 360 graus. D’aquesta manera, més enllà del suport als
tràmits gestionats actualment, proposem incorporar mecanismes eficients
d’informació sobre oportunitats de finançament per als investigadors, així com
estructures de suport a la transferència dels seus resultats donant suport a
la publicació i a la generació d’oportunitats de negoci. D’aquesta manera,
assolim un suport integral a tot el cicle de gestió del projecte de recerca, des
de la identificació d’oportunitats de finançament fins a la transferència a la
societat, generant impacte.
Per assolir-lo, optimitzarem l’ecosistema de solucions tecnològiques de
suport a la recerca i redefinirem els actuals processo de gestió junt amb
aquelles unitats que actualment estan prestant aquests serveis. L’objectiu és
alliberar les recercaires d’assumir tasques administratives perquè es puguin
enfocar en aquelles que li són realment pròpies.

• Millorarem el suport mitjançant noves figures de personal de suport a la
recerca
• Crearem un nou catàleg de serveis que garanteixin un suport eficient
als grups de recerca amb una visió holística, des de la informació
d’oportunitats de captació de projectes fins a la seva transferència a la
societat.
• Vetllarem per la reducció de les tasques administratives vinculades a la
recerca
• Crearem estructures àgils per al suport puntual a la recerca
• Generarem noves estructures de suport eficient a la transferència de
resultats amb criteris de desenvolupament de negoci
• Posarem en valor els resultats de la recerca per generar noves oportunitats
de transferència de resultats
• Millorarem la gestió associada a la signatura de convenis promovent la
seva visibilitat
• Fomentarem la presència de talent URV en esdeveniments rellevants

PLA DE RENOVACIÓ DE L’OFERTA
ACADÈMICA
La societat del nostre entorn i, de forma concreta, el seu teixit productiu
estan immersos en una dinàmica de canvi constant i accelerat. Com a
universitat hem de donar una resposta i oferir un conjunt de titulacions de
grau, màster i doctorat amb un doble objectiu: per una banda, aportar a la
societat els perfils professionals que necessita per avançar d’acord amb
aquesta dinàmica de canvi sense perdre competitivitat i, per l’altra, assegurar
la ocupabilitat de les nostres titulades. Una ocupabilitat digna, assegurant la
possibilitat, a qui ho desitgi, d’aportar valor al nostre territori formant-ne part.
Per assolir aquest doble objectiu cal avançar en una profunda revisió de la
ja llunyana definició de les actuals titulacions amb motiu de la implantació
de l’Espai Superior d’Educació Superior. Així, volem engegar un gran procés
conjunt, ambiciós, basat en l’escolta que necessitarà de la interacció d’actors
molt diferents, de dins i fora de la nostra universitat. En aquest sentit,
volem posar en valor els continguts del Pacte Nacional de la Societat del
Coneixement.
Aquest nou escenari ha d’abastar totes les etapes formatives (grau, màster
universitari, doctorat i formació continuada). Serà així com els nostres
estudiants podran gaudir d’un acompanyament al llarg de la seva vida, en un
context real de Long life learning.
La societat actual necessita nous perfils formats en nous coneixements i
amb noves maneres de fer. És la nostra missió com a universitat. La nostra
responsabilitat és assumir el repte.

• Proposarem als centres un procés de revisió de l’actual mapa de
titulacions en base a cinc criteris:
• Estratègia global, abastant des del grau fins al doctorat i la formació
continuada
• Interdisciplinarietat. Transversalitat entre àrees de coneixement
• Vinculació a la recerca i amb nous àmbits de coneixement
• Vinculació amb el món professional, millorant la ocupabilitat dels nostres
estudiants
• Vinculació amb el territori de la Catalunya Sud i el seu model
socioeconòmic
• Explorarem potencials vincles amb els cicles formatius de grau superior,
adaptant-nos a les necessitats del nostre entorn
• Promourem una integració eficient de la formació continuada en el marc
de l’oferta acadèmica global
• Crearem noves estratègies formatives flexibles com a suport a la visibilitat
acadèmica de la URV
• Fomentarem la figura dels doctorats industrials enfortint els lligams amb el
teixit productiu

PLA DE TRANSFORMACIÓ
DEL MODEL DOCENT EDU.RV
El marc i els perfils de l’estudiantat que accedeix a la formació superior ha
canviat. El context actual on s’han de combinar estudis i feina, on l’aprenentatge
al llarg de la vida esdevé una necessitat i on la tecnologia forma part de tots els
contextos personals, socials i professionals ens obliga a canviar la nostra mirada
sobre el model educatiu de la universitat.
Per una banda, els estudiants han de poder accedir a la formació de manera
diferent, més sota demanda que en un horari reglat, podent escollir les vies
de progrés en funció dels seus interessos més personalitzats. Per l’altra, la
universitat ha d’assumir un paper rellevant en la necessària transformació de la
força laboral (up-skilling i re-skilling) per a la transició verda, mirant de cobrir el gap
existent entre l’oferta formativa i la demanda dels empleadors.
La flexibilització de l’educació és, doncs, una necessitat real. Hem de ser
capaços d’habilitar de manera real i efectiva els camins personals d’aprenentatge
(PLP), unitats menors d’aprenentatge que mitjançant microcredencials permetin
el reconeixement d’unitats d’aprenentatge major. Tot això tenint com a base el
coneixement sobre el que haurem de desenvolupar un perfil de titulats que els
faci més flexibles, amb visió internacional i multicultural, amb un bon domini de la
llengua pròpia i estrangeres i preparats per a transformar la societat digital.
En tot aquest procés, la figura i el rol del docent esdevé un motor d’aquesta
transformació i la tecnologia un habilitador i un facilitador de la necessària
diversificació de models formatius (presencial, híbrid i a distància). Hem de
posar els estudiants al centre de la nostra acció docent i planificar les accions
formatives amb una visió 3600 on els agents que hi intervenen s’amplien (PDI,
PAS, els propis estudiants, els agents socials i econòmics). Des d’aquesta
perspectiva, cal desenvolupar una estratègia d’acompanyament a l’estudiantat
(personal, educativa i professional) que permeti oferir-los la millor experiència
d’aprenentatge facilitant, al mateix, temps, un suport eficient a les docents en la
seva tasca per assegurar-ne l’eficiència i la qualitat.

• Durem a terme una estratègia d’Innovació 3600 centrada en els estudiants
• Millorarem l’experiència d’aprenentatge dels estudiants via personalització i
immersió
• Fomentarem l’atenció al seguiment de l’aprenentatge i l’atenció a
l’estudiant
• Promourem les competències transferibles per fomentar la ocupabilitat de
l’estudiantat
• Fomentarem la competència de l’emprenedoria personal sostenible en la
formació dels nostres estudis
• Generarem noves figures de suport eficient a la docència
• Promourem i posarem en valor el rol de les unitats existents de suport al
professorat en la seva tasca docent (CRAI, SRE i ICE)
• Fomentarem la participació en xarxes per a la innovació docent
• Desenvoluparem espais oberts (OpenLabs) als campus per a fomentar
la inclusió, la creativitat, la innovació, la comunicació i noves maneres
d’ensenyar i d’aprendre
• Col·laborarem amb el territori fent de Tarragona una regió de la
transformació docent
• Definirem nous escenaris reals d’aprenentatge col·laborant amb la societat
• Impulsarem un model híbrid d’aprenentatge de la URV (especialment en
els estudis de màster)

PLA DE CAPTACIÓ, DESENVOLUPAMENT I
RETENCIÓ DEL TALENT
El talent de les persones és la principal estratègia per a qualsevol
organització. Una òptima gestió del talent ha de ser, necessàriament, un
objectiu fonamental per al futur de la nostra universitat. Hem de crèixer com a
universitat fent crèixer a les persones.
En una organització com la nostra universitat el talent s’ha de cuidar i
assegurar que pot desplegar totes les seves capacitats per donar resposta
a la nostra missió. Ha passat sovint a les organitzacions que el talent de les
persones no es valora o, fins i tot, no se sap detectar i potenciar. Qui no sap
cuidar el seu talent està condemnat al fracàs.
Entenem la gestió del talent associada als nostres diferents àmbits
d’actuació, en la docència, recerca i gestió. Així, cal desenvolupar plans
específics que permetin identificar de manera incipient el talent, i situarlo en el lloc que permeti a la persona el seu màxim desenvolupament
en benefici de la pròpia institució. Això passa, però, per canviar la cultura
actual i flexibilitzar-ne els models, actualment més basats en jerarquies
organitzatives que en l’aprofitament i potenciació del talent. Cal que els més
preparats puguin aportar tot el seu potencial pel bé comú, sense restriccions
jeràrquiques, a partir d’una estratègia comuna.
És aquest el motiu de ser una candidatura amb un nombre reduït de
persones. Considerem que l’equip que ha de ser part de la proposta de
canvi ja existeix en el marc de la nostra estructura organitzativa. Volem
implicar i maximitzar el valor del talent de les persones del PDI, del PAS i dels
estudiants de la nostra universitat.

• Prioritzarem el talent propi de la URV
• Crearem, amb els agents implicats, un pla de captació, estabilitat,
promoció i relleu generacional
• Promourem la definició de la carrera professional, tant del PDI com del
PAS
• Revisarem l’actual mapa de llocs de treball del PAS en base als nous
objectius institucionals
• Establirem mesures que permetin reduir la temporalitat dels llocs de treball
• Promourem programes d’intercanvi i de captació de talent en un marc de
xarxes internacionals
• Posarem en valor les iniciatives internes centrades en la innovació, la
transformació i el canvi
• Definirem plans de formació per a les persones en nous rols derivats del
procés de tranformació digital
• Crearem un pla de formació i acompanyament específic per a persones
que assumeixin càrrecs de gestió
• Fomentarem la intraemprenedoria com a catalitzadora de la millora de la
nostra activitat
• Establirem vincles amb els nivells preuniversitaris per captar el millor talent
• Crearem programes específics de talent femení
• Farem una aposta decidida per posar en valor el talent i l’experiència dels
Sèniors

PLA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Un dels deures inqüestionables de la universitat es atendre la seva
comunitat per aconseguir una societat en la qual els valors com la solidaritat,
la inclusió, la igualtat, l’equitat i el respecte siguin una realitat. Oferir serveis,
programes, estratègies a totes les persones que conformen no només la
comunitat universitària sinó també el nostre territori, ha de ser un objectiu a
assolir en el dia a dia de la vida universitària.
Per aconseguir aquesta atenció integral a la nostra Comunitat és
extremadament necessari que la Universitat s’adapti a totes les noves
maneres de fer, pensar i actuar de la nostra societat, que tant ha canviat
en aquests darrers anys. Conseqüentment, presentem una nova manera
de atendre a les persones, respectant decididament i sense embuts la
immensa diversitat de la nostra societat, abraçant totes les edats, orígens i
gèneres.
La universitat ha d’assumir el seu paper com a promotor bàsic d’una
societat on totes les persones comptin. El seu compromís amb la societat
ha de ser ferma, transversal i inclusiu. No pot ser d’una altra manera.

• Crearem un pla global Persones URV, que abasti els estudiants en nivells
preuniversitaris, els estudiants URV, els Alumni, els Iubilo i els Sèniors
• Promourem els valors solidaritat, inclusió, igualtat, equitat i respecte com a
bases de la cultura URV
• Promourem programes d’igualtat i expressió de gènere
• Incorporarem una perspectiva femenina als processos de promoció
• Vetllarem pel respecte de la diversitat afectiva i la identitat de gènere
• Fomentarem l’aprenentatge servei i el desenvolupament comunitari com a
compromís amb la societat
• Potenciarem els serveis d’atenció a les necessitats de la comunitat URV
• Potenciarem els actuals programes de salut personal i laboral
• Vetllarem per l’atenció a la diversitat i les necessitats especials
• Promourem la transversalitat. Humanisme i tecnologia com a pilars del
coneixement
• Promourem una digitalització inclusiva i equitativa
• Millorarem els processos d’acollida de les persones a la URV tot
promovent el sentiment de pertinença
• Promourem la vinculació continuada a la URV per a les persones jubilades
• Potenciarem l’establiment de vincles amb associacions externes a la URV

PLA DE RECONEIXEMENT I VISIBILITAT
DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA
El talent de les persones URV (PDI, PAS) aporta valor en diferents escenaris
de la vida universitària que, sovint, van més enllà de la docència, la recerca i
la gestió, els seus àmbits clàssics.

Des de la nostra proposta assumim el repte de superar els mecanismes
tradicionals de reconeixement de l’activitat acadèmica i considerar-la des
d’una perspectiva més global. Unes noves maneres de fer demanen noves
maneres d’entendre i reconèixer el valor aportat. Hem de redefinir així els
actuals mecanismes de reconeixement i adaptar les noves a fer més conegut
i reconegut el talent URV.

S’han de resoldre els problemes detectats de manca de reconeixement dins
d’àmbits com la recerca i la gestió, però posarem un accent especial en el
reconeixement de l’activitat vinculada a la docència. Serà així com podrem
afrontar amb garanties el pla de transformació del model educatiu que
proposem.

Per la seva banda, el talent (tant del del PAS com del PDI) ha de ser
reconegut i posat en valor en els diferents àmbits, principalment en aquells
vinculats a la gestió però també en d’altres de caire acadèmic. S’han de
valoritzar els perfils actuals i crear-ne de nous per a donar resposta a les
necessitats de la URV des d’una mirada holística, tant des de dins com des
la la responsabilitat de la institució com projecció de servei a la societat (amb
mirada local i global).

• Crearem un pla integral de reconeixement de l’activitat del PDI i atendrem
a tots els escenaris professionals en els que es demana la seva implicació

• Crearem un programa específic de valorització de la docència per al PDI

• Crearem un pla integral de reconeixement de l’activitat del PAS

• Implicarem al PAS en activitats acadèmiques, d’acord al seu talent

• Donarem suport i seguiment al desenvolupament de la carrera acadèmica
i preprofessional de l’estudiantat

ESTRATÈGIA DE MODEL TERRITORIAL URV
La transferència de coneixement és, sens dubte, un dels àmbits més
rellevants de la gestió universitària actual, ja que fa referència a la interrelació
que s’estableix entre la societat i la universitat, entesa com una simbiosi
generadora d’oportunitats, la qual permet l’assoliment de reptes i objectius
que redunden en benefici mutu.
En aquest sentit, des d’aquesta candidatura pensem que la universitat ha
de treballar per bastir una estructura organitzativa que garanteixi un accés
a l’entorn del coneixement universitari per part de tots els agents socials:
tant dels ciutadans com a individus com del teixit associatiu, les entitats, les
administracions, etc.
És vital que aquesta relació sigui especialment directa amb el territori en
el qual està establerta la universitat, mitjançant tots els canals que siguin
necessaris, per convertir la institució en un motor social i econòmic que
afavoreixi el creixement d’aquest entorn que l’acull i li permeti desenvoluparse de manera transversal per situar-lo en l’òrbita de les societats
capdavanteres del nostre marc referencial.
Des de la nostra candidatura treballarem per fer de la transferència del
coneixement un dels grans pilars de la nostra universitat, forjant aquelles
relacions i obrint les vies que siguin necessàries perquè l’acció universitària
sigui un valor real i efectiu per a la societat que ens acull, tant en el sector
econòmic com social, i que la seva incidència esdevingui el principal motor de
desenvolupament.

• Crearem el Consell dels campus URV amb representants del territori

• Desplegarem una estratègia vinculada a la marca Ciutats URV

• Potenciarem els Campus URV com a nodes de connexió de la URV amb
el territori

• Promourem i donarem suport a una nova ruralitat, a la transició energètica
i l’economia verda

• Promourem la creació i el desenvolupament d’ecosistemes de
coneixement i innovació amb una perspectiva glocal

• Promourem la definició d’escenaris d’aprenentatge al territori tot integrant
estratègies i recursos ja existents i concretant-ne de nous

• Crearem i col·laborarem en la creació de nous espais d’incubació de les
“startups URV”, connectades al territori

ESTRATÈGIA D’INTERNACIONALITZACIÓ
La internacionalització és un eix central de la política universitària de futur.
El seu èxit és clau per superar els reptes de la universitat del s. XXI: donar
resposta al canvi demogràfic, preparar els estudiants per ser professionals
competitius en mercats globals i dur a terme una recerca competitiva i
sostenible.
Cal poder posicionar-ne internacionalment a través de l’Educació Superior,
la recerca competitiva i assolir la gestió internacional de la universitat. Una
estratègia crucial per visibilitzar la recerca que es fa a casa nostra, per
donar a conèixer internacionalment tot el coneixement que es genera des
de la URV i el territori. Fer-nos visibles i presents en els diferents fòrums i
organismes internacionals: tenir veu i pes des de l’excel·lència científica.
Alhora una internacionalització basada en valors interculturals. Centrada
en l’art de l’acollida i el reconeixement de l’altre. Atendre els estudiantsi
investigadors internacionals des de la diversitat, el respecte i els interessos
comuns d’ensenyament-aprenentatge, recerca, professionals i culturals.
Donar a conèixer la nostra cultura i, alhora, fer de l’estada a la nostra
universitat una eina de difusió, prestigi i excel·lència de la URV. Una
oportunitat per posicionar-nos en el món.
Per aconseguir-ho cal una visió transversal (mainstreaming) de la
internacionalització, com a motor que permeti consolidar els fonaments de
la universitat d’excel·lència del segle. XXI. A partir d’una visió estratègica
que inclogui, sensibilitzi i promocioni la internacionalització de tots els actors:
estudiants, PAS i el PDI, per tal de permetre posicionar-nos i consolidar-nos
en el món, des de valors interculturals de respecte i d’acollida.

• Crearem un Pla estratègic (2022-2026) amb la participació de tota la
comunitat
• Promourem la internacionalització dels campus
• Promourem la mobilitat d’estudiants amb el programa Study Abroad
• Vertebrarem l’acollida d’estudiants internacionals amb els ensenyaments
• Promourem la mobilitat del PDI i del PAS com a element clau per a la
gestió del nostre talent
• Promourem la participació en programes docents internacionals
• Donarem suport a l’establiment de les propostes de participació en
titulacions amb altres universitats estrangeres
• Crearem un programa de captació de recursos associat a la mobilitat de
l’estudiantat per incrementar les línies de suport
• Crearem un pla de formació centrat en la dimensió internacional i
intercultural

PLA URV INNLAB.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL INCLUSIVA
La transformació digital en el marc d’una organització va molt més enllà d’una
simple automatització de processos. Cal afegir al paper de facilitador que
ens aporta la tecnologia un necessari canvi de cultura organitzativa. És així
com aquesta transformació tindrà l’impacte esperat en termes d’eficiència,
simplicitat i orientació als usuaris als que dona suport.
Hem de ser més eficients i assolir una major orientació als nostres usuaris.
Cal reduir al màxim l’impacte que tenen en l’actualitat els processos de
gestió en el nostre dia a dia per tal de poder enfocar-nos en aquelles
activitats que ens són pròpies com a universitat: la docència, la recerca i la
transferència de tecnologia. Allò que la societat espera de nosaltres. Aquest
canvi el durem a terme amb un procés de transformació digital.
En aquest sentit, hem fet un mapeig de tots els processos vinculats a la
nostra activitat (estratègics, fonamentals i de suport) que, conjuntament amb
una visió de conjunt del nostre ecosistema de solucions tecnològiques, ens
permetrà definir un pla de transformació digital.
Per dur a terme aquest repte ens plantegem fer de la URV un ecosistema
d’innovació universitària. En aquest context, volem promoure espais
d’innovació conjunta liderats pel talent del PAS des d’on es definiran les línies
d’actuació que ens duran a la desitjada transformació dels actuals processos.
Les persones són la clau de l’èxit d’un pla tan ambiciós com el que proposem.
Comptem amb el talent i l’experiència de les persones de la nostra universitat
per a la definició i desplegament del nou escenari de transformació. Serà
així com garantirem que el necessari procés de transformació és inclusiu i
humanitzat.

• Iniciarem un procés transversal de transformació digital a partir de
l’experiència i el talent que disposem
• Definirem, amb l’acord dels agents implicats, una nova estructura
organitzativa en base al nou escenari
• Proposarem un nou model de gestió basat en la simplificació, l’agilitat i la
responsabilitat dels usuaris
• Definirem un nou model d’interacció amb la institució simple, àgil i centrat
en els usuaris
• Promourem la personalització i la millora de l’experiència d’usuari en les
nostres interaccions
• Crearem un nou ecosistema de solucions tecnològiques de suport a la
gestió dels nostres processos
• Facilitarem la creació dels nous rols professionals necessaris per executar
l’activitat transformada a partir del talent existent
• Vetllarem per la capacitació digital de tots els col·lectius de persones
URV amb criteris d’inclusió
• Promourem una acció de govern transparent, basada en l’explotació i la
visibilitat de les dades de la nostra activitat

ESTRATÈGIA +URV
Hem apuntat a accions anteriors la necessitat de tenir un impacte positiu en
la societat que ens envolta. Més enllà de les accions vinculades a la recerca,
la docència i la transferència de resultats ens fixem com a objectiu potenciar,
de forma paral·lela, dins de la societat el sentiment d’orgull, de pertinença i de
vinculació cap a la nostra universitat.
Potenciarem la nostra visibilitat, posant en valor la nostra aportació i incidint
en la visió d’universitat de prestigi arrelada al territori. Tanmateix serà
fonamental projectar una imatge de la URV com a referència per a totes
les persones del territori a efectes del seu desenvolupament personal i
professional, en un marc d’aprenentatge al llarg de la vida.
Per assolir-ho volem comptar amb totes les persones membres o antigues
membres de la URV, recolzant-les, fent-les sentir-se orgulloses de pertànyer
a la nostra institució. D’aquesta manera aspirem a potenciar encara més el
nostre vincle amb la societat.

• Desenvoluparem la marca +URV com a símbol de pertinença i vinculació
amb la nostra universitat
• Potenciarem la imatge de la URV com a universitat europea, connectada
al món
• Vetllarem per mantenir el sentiment de pertinença URV entre les persones,
tot i que hagin finalitzat la seva vinculació, acadèmica o laboral
• Desplegarem una nova estratègia Alumni centrada en la seva inclusió en
la estratègia URV
• Incorporarem als Iubilo a l’estratègia de desenvolupament, promoció i
visualització de la URV
• Crearem un programa d’ambaixadors URV al territori proper i al món
• Generarem noves aliances estratègiques amb agents del territori
• Potenciarem la promoció i presència de la URV en el sistema escolar no
universitari
• Desplegarem una estratègia de comunicació interna centrada en els
interessos de les persones
• Desenvoluparem una estratègia comunicativa externa per incrementar
la nostra visibilitat al territori basada en persones amb coneixement URV,
visibles a la societat

MARC CULTURAL DE LA URV
Un dels trets que defineixen a una societat i un territori és la seva cultura i
La Universitat, entesa com un agent social, ha de contribuir decididament a
potenciar-la. Hem de parlar no tan sols de la cultura universitària, sinó de la
cultura a la universitat.
La formació integral dels nostres estudiants i la realització i el creixement
personal de la nostra comunitat no pot entendre’s sense una estructura
creada per a promoure la creativitat, l’experimentació i l’activitat artística i el
seu gaudi.
Volem una URV que sigui un node creador, facilitador i amplificador de tota
mena d’expressions artístiques i culturals, a més del ja aconseguit amb les
nostres Aules culturals. Somien amb una universitat que, arrelada al territori
i amb una vocació universal, amb una visió integradora i respectuosa amb
la diversitat i les diferents sensibilitats de la nostra comunitat i de la societat
en el seu conjunt i que amb vocació de servei i d’acompanyament, sigui un
promotor cultural.
Volem crear espais i estratègies per a albergar i facilitar la creació cultural,
la divulgació artística i la implicació en la activitat cultural del nostre territori
afavorint l’accés del nostre entorn a la cultura de la universitat, però també
potenciant l’accés de la nostra comunitat a la vida cultural del nostre entorn.
És la motivació d’incloure el marc cultural entre els nostres eixos del pla de
govern. Ho farem tenint en compte la totalitat de les nostres línies de govern
i els agents existents: les persones i el seu desenvolupament, l’impacte i la
sostenibilitat, la transformació social i el paper de la marca URV.
Ho farem d’una manera conjunta, transversal, partint de la col·laboració i la
cocreació amb els agents culturals del territori. Es tracta de crear sinergies
per a compartir i amplificar la ja rica vida cultural de les nostres terres.

• Promourem nous escenaris curriculars en base a l’activitat social i cultural

• Donarem suport a la creació de nodes de coneixement social al territori

• Potenciarem el voluntariat lingüístic per fomentar l’ús del català

• Promourem l’ús del català en un context intercultural i internacional

• Potenciarem la cultura i associacionisme als Campus i la seva presència a
la resta de la societat

• Promourem la identitat universitària i l’equitat cultural

• Definirem mecanismes de reconeixement i visibilització cultural i artística
de l’estudiantat

• Promourem la disponibilitat d’infraestructures obertes a la creació

• Crearem d’URV Media, com a mitjà d’expressió interna i externa dels
nostres col·lectius

PLA SMARTCAMPUS URV
Volem repensar l’actual model d’interacció humana i d’eficiència energètica
dels nostres campus. Volem continuar avançant cap a un model de campus
sostenibles, respectuosos amb el medi ambient i pensats per a les persones.
L’objectiu és oferir a la nostra comunitat URV espais connectats on gaudir
de la millor experiència d’interacció amb uns escenaris pensats per a
l’aprenentatge, la recerca, la emprenedoria i la vida associativa.
Tecnologies com ara la sensorització o les apps connectades als campus
ens permetran gaudir de la interacció amb un entorn intel·ligent al servei de la
sostenibilitat i de l’estalvi energètic, que s’adaptarà a les diferents necessitats
de les persones.

• Vetllarem per la responsabilitat de les nostres infraestructures amb el
nostre planeta

• Establirem mecanismes eficients d’estalvi energètic i de gestió de residus

• Promourem la sostenibilitat, eficàcia i la dimensió humana dels nostres
campus

• Avançarem en la transformació energètica amb energies netes i
sostenibles als Campus

• Repensarem els espais acadèmics amb els agents implicats

• Desplegarem un nou ecosistema d’aplicacions URV per a interactuar de
forma eficient i personalitzada amb els Campus

PLA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Un projecte de transformació de la universitat com el que es presenta
necessita trobar vies de finançament que garanteixin el desplegament de
les activitats que té associades defugint de polítiques de cost zero, basades
únicament en la implicació de les persones i en l’assumpció d’uns resultats
sovint allunyats del que s’havia dissenyat inicialment.
El pressupost de la URV es troba molt condicionat per l’alt percentatge de
dedicació a l’apartat Remuneracions de personal (74,45% al exercici 2021).
Aquesta situació no ens facilita el marge d’actuació necessari per dur a
terme noves inversions en projectes de futur rellevants.
La coherència del conjunt d’accions del nostre programa ens porta a posar
l’accent en trobar noves vies de finançament que garanteixin la seva viabilitat.
Així, volem fer una aposta decidida per la captació de recursos creant noves
estructures i accions vinculades al que en l’àmbit empresarial es defineix com
a desenvolupament de negoci. Un negoci universitari basat en el nostre talent
i el nostre coneixement que ha de ser presentat i valoritzat davant el teixit
productiu i de les institucions.
Tanmateix, centres docents, departaments i grups de recerca han de poder
trobar en aquest pla el suport necessari per trobar vies de finançament per al
desenvolupament de la seva pròpia activitat. En aquest sentit, desplegarem
una estratègia de fundraising basada en les millors pràctiques del sector
universitari a nivell internacional.

• Dissenyarem una estratègia institucional de fundraising i crearem una
estructura associada a la seva gestió amb talent URV
• Desenvoluparem una nova estratègia de màrqueting i promoció de
l’activitat de la URV, amb mirada femenina
• Establirem aliances amb persones i institucions basades en la seva
vinculació amb la URV
• Valoritzarem el model territorial de la URV com a universitat de referència
de la Catalunya Sud
• Posicionarem la URV en escenaris d’externalització de la i+D+I d’empreses
del nostre entorn
• Desplegarem accions que ens permetin incrementar els ingressos de les
partides associades a serveis de recursos científics i tècnics
• Desplegarem accions que ens permetin incrementar els ingressos de
les partides associades a la prestació de serveis de recerca amb ens
vinculants
• Desplegarem accions específiques per incrementar substancialment la
captació de subvencions corrents d’ens públics

ACCIONS PER
ALS PRIMERS

100

DIES DE
GOVERN

• Incorporarem un estudiant electe, membre del Consell de Govern, a les
reunions del Consell de direcció.

• Crearem una estructura de gerència basada en una direcció corporativa i
una direcció operativa.

• Crearem una estructura tècnica directiva formada per persones del PAS.

• Crearem el Consell assessor de la rectora, format pels antics rectors i
rectores, així com per professorat emèrit.

• Convocarem la sessió de constitució del Consell de ciutats URV amb els
principals agents del territori.

• Ens reunirem amb els representats del professorat associat per definir el
pla d’acció vinculat a aquest col·lectiu.

• Convocarem els agents implicats en la definició dels plans de carrera
professional del PDI i del PAS.

• Convocarem els agents implicats en la definició d’una política de teletreball
flexible, basada en la responsabilitat i en la confiança en les persones.

• Ens reunirem amb el Ministerio de Universidades per parlar de la nova Llei
d’Universitats.

• Ens reunirem amb el Departament d’Universitats i Recerca per parlar del
pla de renovació de la plantilla.

• Ens reunirem amb l’AQU per parlar de les avaluacions institucionals.

• Definirem el mapa de grups de recerca de la URV.

• Analitzarem l’actual catàleg de serveis de suport a la recerca i convocarem
els actors que ens permetin definir nous escenaris de gestió dels projectes
de recerca.

• Iniciarem un procés de mapeig del talent de les persones del PAS com a
punt de partida para la definició de nous rols professionals.

• Convocarem a les direccions dels diferents serveis i unitats implicades per
iniciar el pla pla EdU.RV.

• Crearem el servei d’acompanyament a les persones.

• Iniciarem el procés d’integració a les xarxes SIAT (Serveis d’informació i
atenció a les dones i SAI (Servei d’tenció integral).

• Crearem les delegacions d’estudiants de Campus amb espai i estructura
pròpies (delegació cultural, d’esports i mèdia).

• Ens reunirem amb els centres per donar suport a un millor
acompanyament als estudiants a l’acollida del curs 2022/2023.

• Iniciarem el procés de creació d’URV Media, comptant amb els col·lectius
de PDI, PAS i estudiants vinculats a aquest àmbit.

• Convocarem les unitats implicades en la definició del nou Pla estratègic
d’Internacionalització.

• Convocarem la Comissió de Política Lingüística per potenciar l’ús normal
del català al curs acadèmic 22/23.

• Crearem la comissió d’interculturalitat.

• Crearem l’oficina de seguiment de projectes territorials.

• Iniciarem, junt amb les persones dels serveis informàtics, la preparació d’un
informe “As is” de l’estat del ecosistema de solucions tecnològiques.

• Iniciarem el procés de revisió de l’actual Portal de transparència per
incorporar nous continguts.

• Iniciarem, junt amb les persones vinculades a la gestió d’infraestructures,
la preparació d’un informe “As is” de l’estat dels nostres campus, edificis i
espais acadèmics.

• Iniciarem, junt amb agents interns i externs a la URV, el disseny de
l’estratègia de fundraising.

Som-hi! Ara sí

Twitter: @aramercegisbert
Instagram: @aramercegisbertcat

