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RESOLUCIÓ  
 

de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 4 de març de 2019, per la 

qual es nomena el Dr. Ferran Mañé Vernet adjunt per a l’Ocupabilitat de la 

Universitat Rovira i Virgili amb efectes de dia 1 de març de 2019 amb els objectius 

i funcions establerts en l’annex a aquesta Resolució i amb el complement salarial 

equivalent a un degà o degana o director o directora de centre. 

 

 

En ús de les competències que m'atorga l’article 66 de l’Estatut de la Universitat 

Rovira i Virgili, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de 

setembre) i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 

2 d’abril), 

 

 

RESOLC:   

 

Nomenar el Dr. Ferran Mañé Vernet adjunt per a l’Ocupabilitat de la Universitat 

Rovira i Virgili amb efectes de dia 1 de març de 2019 amb els objectius i funcions 

establerts en l’annex a aquesta Resolució i amb el complement salarial equivalent 

a un degà o degana o director o directora de centre. 

 

MARÍA JOSÉ FIGUERAS SALVAT  

Rectora 
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ANNEX - ADJUNT RECTORA PER A L’OCUPABILITAT 

 

1) Objectius generals 

 

1. Desenvolupar la informació i el coneixement necessari de l’entorn 

empresarial, econòmic i laboral per tal d’assessorar eficientment als agents 

responsables de la planificació de l’oferta d’ensenyaments de la URV i 

qualitat docent amb l’objectiu d’aconseguir la millor ocupabilitat present i 

futura dels graduats de la URV. 

2. Promoure la millora del coneixement del món sociolaboral de l’alumnat i 

les persones titulades de la URV, proporcionant-los la informació, els 

mitjans i l’orientació professional especialitzada per facilitar-ne la inserció 

laboral i l’ocupabilitat el llarg de la vida professional. 

3. Impulsar accions i programes que vinculin el món universitari amb el món 

empresarial i institucional per tal d’incentivar la incorporació de l’alumnat i 

les persones titulades de la URV al món professional. 

4. Dissenyar i desenvolupar la infraestructura institucional dins la URV i en 

col·laboració amb el territori per assegurar l’èxit dels titulats a la URV en 

els processos d’inserció laboral i de desenvolupament professional al llarg 

de la vida laboral. 

 

2) Funcions 

 

1. Definir i organitzar un sistema d’obtenció i tractament d’informació àgil, 

permanent i eficaç que sigui capaç de fer previsió i avaluació de la situació 

del mercat de treball a nivell d’ensenyament. 

2. Definir i impulsar mecanismes de comunicació amb els agents responsables 

per tal de transmetre, discutir i avaluar les conseqüències en els 

ensenyaments de l’evolució del mercat de treball. 

3. Assolir la incorporació curricular de la formació bàsica per a la inserció 

laboral. 

4. Dissenyar un sistema de transmissió a les unitats responsables dels 

ensenyaments de revisió dels continguts i metodologies docents en línia 

amb les necessitats del mercat de treball. 

5. Potenciar les accions formatives especialitzades i l’assessorament 

individualitzat. 

6. Potenciar els mecanismes de creació de xarxa professional adreçades a 

graduats en màster i doctors.  

7. Assolir un sistema de gestió de les pràctiques homogeni i àgil en la gestió. 

Establir un sistema d’avaluació dels continguts curriculars. Establir un 

sistema de seguiment. 

8. Potenciar la borsa de treball i l’activitat d’intermediació. 

9. Establir una relació de servei amb les empreses, en la mesura que 

intercanviem coneixement i capital humà per accés a la informació. 

 


