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REGLAMENT DEL GRUP DE RECERCA  
SOCIAL & BUSINESS RESEARCH LABORATORY (SBRlab) 

 
 
CAPÍTOL PRIMER.  DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1. Denominació i delimitació 
 
El grup de recerca Social & Business Research Laboratory (SBRlab) és un grup de 
recerca de la Universitat Rovira i Virgili que desenvolupa la seva recerca amb un 
enfocament inter i transcisciplinar entre la sociologia, l’economia de l’empresa, el dret i 
la ciència política. La vocació de SBRlab és compartir un espai d’anàlisi, recerca i 
reflexió al voltant dels problemes socials, amb l’aportació de diverses disciplines de 
coneixement i de diverses entitats i institucions de recerca. En el moment de la 
constitució del grup de recerca, formen part de SBRlab investigadors i investigadores de 
la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, i 
investigadors col·laboradors externs de la Universitat del País Basc, la Université Paul 
Valéry de Montpellier (França) i la Università di Bologna (Itàlia).      
 
Art. 2. Règim jurídic 
 
El grup de recerca SBRlab es regeix per: 
 
a) la legislació vigent que li sigui d’aplicació,  
b) la convocatòria de grups de recerca de la Generalitat de Catalunya, 
c) l’Estatut de la URV i la normativa que d’aquest es desplegui,  
d) la normativa que generin els òrgans competents de la URV, 
e) les disposicions d’aquest reglament de funcionament intern, 
f) altres normes dictades pels òrgans competents del grup de recerca. 
 
Art. 3. Objectius i activitats 
 
1. L’objectiu del grup de recerca és ser una estructura que articuli i potenciï la recerca 
en els àmbits de la sociologia, l’economia, el dret i la ciència política, amb la finalitat de 
millorar la productivitat, la qualitat i la visibilitat de la recerca, impulsar la formació de 
qualitat i afavorir la transferència de coneixement al voltant de les activitats del grup de 
recerca. Es perseguirà que aquestes activitats tinguin un enquadrament internacional, 
per tant ressalta com a objectiu fonamental la internacionalització de les activitats del 
grup de recerca. 
 
2. Per assolir aquests objectius, el grup de recerca SBRlab podrà realitzar les activitats 
següents: 
 
a) Desenvolupar projectes de recerca, contractes i convenis, tant de caràcter competitiu 
com no competitiu. 
 
b) Donar suport als grups de recerca i als investigadors que s’hi adscriuen en llurs 
activitats de recerca. 
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c) Participar en l’organització de cursos, seminaris, jornades, congressos sobre les 
matèries i activitats que desenvolupi. 
 
d) Impulsar la transferència dels resultats de les activitats del grup. 
 
e) Qualsevol altra activitat dins de l’àmbit dels seus objectius. 
 
f) Dotar-se d’un pla de difusió i divulgació científica, així com d’una política de 
comunicació que garanteixi la visibilitat de les activitats del grup.  
 
 
Art. 4. Composició i recursos humans 
 
1. Integren el grup de recerca SBRlab els investigadors que actualment desenvolupen 
línies de recerca relacionades amb les del grup de recerca. 
 
2. La vinculació de nous/noves investigador/es al grup de recerca serà autoritzada 
pel/per la coordinador/a del grup de recerca previ proposta i acord del Consell de 
Direcció.  Els/les investigadors/res que vulguin integrar-se al grup hauran de presentar 
una sol·licitud d’admissió en la que argumenti la seva motivació per adscriure la seva 
recerca al grup SBRlab, acompanyada d’un currículum vitae. 
 
3. Les condicions d’admissió de nous membres al grup seran fixades pel Consell de 
Direcció i aprovades pel Plenari del grup de recerca.  
 
4. La desvinculació d’un/a investigador/a del grup de recerca haurà de ser proposada per 
1) el/la coordinador/a del grup, o b) pel Consell de Direcció, o c) per almenys tres 
investigadors/es a temps complet, i en qualsevol cas ha de ser aprovada per majoria 
simple pel Consell de Direcció i ratificada per majoria simple en el Plenari del grup. 
 
5. Son motius de desvinculació del grup:  
 
5.1. A petició pròpia de l’investigador/a. 
5.2. L’incompliment greu per part de l’investigador/a dels seus compromisos amb el 
grup de recerca. 
 
6. En cas d’autodesvinculació voluntària de la persona membre del grup, aquesta 
s’exercirà de forma automàtica a través d’una petició per escrit dirigida al coordinador 
del grup i al Consell de Direcció. 
 
7. També forma part del grup de recerca el personal d’administració i serveis que 
s’adscrigui al grup de recerca. 
 
 
CAPÍTOL SEGON: ORGANITZACIÓ 
 
Art. 5. Òrgans de direcció i gestió. 
 
Els òrgans de direcció i gestió del grup de recerca SBRlab són el Coordinador o 
Coordinadora, el Secretari o Secretària, el Consell de Direcció, els Comitès específics i 
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el Plenari General. El procediment d’elecció dels diferents òrgans de govern i de les 
diferents responsabilitats corresponents es regirà pel que disposa aquest reglament i 
tindrà validesa durant tres anys consecutius. 
 
Art. 6. Coordinació. 
 
1. El coordinador o coordinadora del grup de recerca SBRlab n’exerceix les funcions de 
direcció, gestió ordinària i coordinació. 
 
2. El coordinador o coordinadora del grup de recerca SBRlab és elegit pel Plenari 
General. La coordinació ha de recaure en un/a investigador/a doctor/a a temps complet 
vinculat estatutàriament a una universitat, amb una acreditació com a investigador/a 
reconeguda a nivell nacional, autonòmic o internacional.  
 
3. El coordinador o coordinadora del grup de recerca SBRlab és elegit per un mandat de 
3 anys, amb la possibilitat de ser reelegit com a màxim dues vegades consecutives.  
 
4. Són funcions de la coordinació: 
 
a) Representar oficialment el grup de recerca,  
b) Convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció, Comitès específics i Plenari 
General.  
c) Dirigir i coordinar l’activitat del grup d’acord amb el Consell de Direcció.  
d) Administrar els recursos econòmics del grup,  d’acord amb el Consell de Direcció i  
autoritzar les despeses i ordenar-ne els pagaments a càrrec del mateix. 
e) Impulsar la relació del grup amb altres grups, centres de recerca, instituts de recerca, 
en projectes afins i complementaris.  
h) Totes les funcions que li atribueixi el present reglament o la normativa vigent i que li  
encomani el Consell de Direcció i/o el Plenari General.  
 
Art 7. Secretariat 
 
1. El secretari o secretària recolza al coordinador o coordinadora en les seves funcions. 
 
2. El secretari o secretària és escollit pel Consell de direcció i ratificat en Plenari. 
L’elecció del secretari o secretària del grup de recerca es farà d’entre els investigadors 
doctors a temps complet que formen part del Consell de direcció. 
 
4. Són funcions del secretari o secretària: 
 
a) Aixecar acta dels acords presos pel Consell de direcció i el Plenari General.  
b) Substituir al Coordinador o coordinadora en absència d’aquest.  
c) Totes les funcions que li atribueixi el coordinador o coordinadora en l’àmbit de les 
seves competències.  
 
Art. 8. Consell de Direcció. 
 
1. El Consell de Direcció és el màxim òrgan de govern del grup de recerca SBRlab. 
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2. El Consell de Direcció està format pel coordinador o coordinadora, 4 investigadors 
doctors a temps complet amb vinculació estatutària a les universitats catalanes (d’entre 
els que s’escollirà el/la secretari o secretària), 1 investigador en representació dels 
investigadors en formació i 1 investigador col·laborador extern o a temps parcial. 
També forma part del Consell de Direcció el personal de recolzament a la recerca 
vinculat contractualment al grup. Es vetllarà per a que la composició del Consell de 
Direcció representi els àmbits de coneixement que hi participen en el grup i les diferents 
vinculacions estatutàries a les universitats que hi participen.  
 
3. Són funcions del Consell de Direcció: 
 
3.1. Funcions: 
a) Vetllar pel funcionament del grup de recerca d’acord amb aquest reglaments. 
b) Proposar els criteris a emprar per administrar els recursos econòmics i materials del 
grup de recerca i autoritzar les despeses a càrrec dels mateixos.  
d) Proposar i organitzar activitats dintre del si del grup.  
f) Fer el seguiment de la gestió de la coordinació i de la secretaria del grup.   
g) Rebre i donar veu a les demandes dels components del grup.  
 
3.2. Totes les decisions al si del Consell de Direcció es prendran per majoria simple. 
Cada persona integrant del Consell de Direcció té un vot. El coordinador o coordinadora 
exercirà el seu vot de qualitat en els casos d’empat.  
 
Art. 9. Cessament de la coordinació o d’algun membre del Consell de Direcció 
 
El cessament del coordinador o coordinadora o d’algun membre del Consell de Direcció 
ha de ser proposat per un terç del membres del Plenari General o per 3/4 parts dels 
membres del Consell de Direcció. La presentació de la proposta de cessament ha de 
estar adreçada al coordinador o coordinadora per escrit i signada per tots els proposants, 
i obliga al coordinador o coordinadora a convocar el Plenari General en sessió 
extraordinària en un termini màxim de quinze dies naturals des de que es rep i notifica 
el rebut de la petició.  Després del debat es fa la votació de la proposta, que s’aprova si 
obté el vot favorable dels dos terços de la totalitat del membres del Plenari General.   
 
A continuació s’ha d’obrir un procés per escollir un nou director o directora o membre 
del Consell de Direcció. L’elecció de la nova coordinació o del membre del Consell de 
Direcció es farà en el termini de 10 dies naturals després del cessament. 
 
El cessament de qualsevol membre ha de ser notificat immediatament a òrgans de 
recerca competents de la URV i del sistema universitari català. 
 
Art. 10. Comitès específics. 
 
1. Els comitès específics són òrgans consultius formats per investigadors del grup de 
recerca SBRlab i per investigador externs al mateix que puguin aportar la seva 
experiència i els seus coneixements en els projectes i activitat de recerca del grup de 
recerca SBRlab.  
 
2. La proposta de comitès corre a càrrec del coordinador o coordinadora i/o del Consell 
de direcció.  
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3. Els responsables dels comitès són nomenats pel coordinador o coordinadora a 
proposta del Consell de Direcció. 
 
4. Són funcions dels comitès específics: 
 
a) L’assessorament en la fixació de les línies de recerca del grup de recerca SBRlab. 
 
b) L’assessorament en els plans de recerca anuals i plurianuals que s’aprovin. 
 
c) L’assessorament i recolzament sobre continguts en els mitjans de difusió científica 
dels grups. 
 
d) L’assessorament sobre altres qüestions de caire científic i de gestió que el 
coordinador o coordinadora i el Consell de Direcció li encomani. 
 
Art. 11. Plenari General. 
 
1. El Plenari General és l’òrgan de participació i debat dels investigador que formen el 
grup de recerca SBRlab. En són membres tots els seus investigadors, independentment 
de la vinculació estatutària i de la categoria contractual. Es reuneix almenys un cop a 
l’any i sempre que ho sol·liciti un terç dels seus membres. El coordinador o 
coordinadora del grup i el Consell de Direcció tenen la potestat de convocar reunió del 
Plenari quantes vegades a l’any creguin oportunes. La convocatòria de reunió del 
Plenari la farà el coordinador o coordinadora del grup SBRlab. 
 
2. Són funcions del Plenari General: 
 
a) Escollir el coordinador o coordinadora del grup de recerca SBRlab. 
 
b) Escollir els membres del Consell de Direcció. 
 
c) Aprovar el Pla General d’Activitats anual i trianual. 
 
d) Aprovar les despeses a càrrec dels recursos del grup i els criteris pels seu càrrec 
aprovats prèviament pel Consell de Direcció.  
 
e) Aprovar i modificar el Reglament del grup.  
 
f) Ratificar les noves incorporacions al grup i els cessaments dels seus membres. 
 
2. Excepte aquelles decisions que aquest reglament indiqui altre cosa explícitament, les 
decisions es prendran per majoria simple amb vot ponderat:  
 

- Doctors/es a temps complet: 1 vot. 
- Investigadors en formació amb estatus de becaris pre-doctorals: 0,5 vot. 
- Investigadors doctors a temps parcial: 0,5 vot. 
- Investigadors no doctors a temps parcial: 0,3 vot. 
- Altres investigadors externs sense vinculació a les universitats del sistema 

universitari català: 0,3 vot.  
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CAPÍTOL TERCER. DRETS I DEURES DELS MEMBRES DEL GRUP DE 
RECERCA SBRlab 
 
Art. 12.  Drets del membres del grup de recerca SBRlab. 
 
Tots els membres del grup de recerca SBRlab tenen dret a accedir al suport 
institucional, administratiu, logístic, financer del grup de recerca, d’acord amb les 
previsions d’aquest reglament i els recursos disponibles, i a participar en el Plenari 
General. 
 
Art. 13. Deures i drets del membres del grup de recerca SBRlab. 
 
1. La condició de membre del grup de recerca SBRlab inclou l’obligació de contribuir al 
funcionament del grup, bé mitjançant la concurrència al convocatòries de recerca 
competitives, bé mitjançant la seva participació en les activitats de recerca promogudes 
pel grup de recerca. 
 
2. El membres del grup de recerca assumeixen el compromís de desenvolupar una 
producció científica de qualitat. En les publicacions s’ha de fer constar obligatòriament 
l’adscripció de l’investigador al grup de recerca SBRlab. També es pot fer constar altres 
vinculacions de forma optativa. 
 
3. En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de 
l’activitat del grup de recerca SBRlab caldrà identificar la pertinença al grup de recerca. 
 
4. Tots els membres del grup SBRlab tenen dret a participar dels recursos conjunts del 
grup obtinguts com a grup de recerca.  
 
5. Els recursos propis obtinguts per un membre del grup de recerca, seran gestionats pel 
propi membre del grup que els obté sense que aquesta gestió entri en contradicció amb 
el grup de recerca ni impliqui perjudici al grup ni a les seves activitats. 
 
 
CAPÍTOL QUART. RÈGIM FINANCER DEL GRUP DE RECERCA SBRlab 
 
Art. 14. Finançament del grup 
 
Per a la consecució de les seves finalitats, el grup de recerca SBRlab disposa dels 
recursos següents: 
 
a) Els que pugui assignar la Generalitat de Catalunya per mitjà de convocatòries 
específiques de reconeixement a l’activitat investigadora. 
 
b) Les aportacions que puguin assignar les diferents universitats que formen part del 
grup de recerca.  
 
c) Les aportacions de tota mena, procedents d’entitats públiques o privades, d’empreses 
i particulars. 
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d) Els rendiments de les activitats que organitzi o dels serveis que presti el grup de 
recerca SBRlab. 
 
e) Qualsevol altre finançament que li pugui correspondre o que pugui obtenir d’acord 
amb la legislació aplicable . 
 
 
Art. 15. Decisions de despesa. 
 
14.1. Les decisions de despesa del grup han d’ésser aprovades per majoria simple pel 
Consell de Direcció del grup de recerca SBRlab. Anualment s’haurà de donar comptes 
de la despesa realitzada al Plenari General del grup de recerca en reunió del Plenari. 
 
14.2. El coordinador o coordinadora, a proposta del Consell de Direcció, presentarà 
anualment en reunió plenària 1) les despeses anuals i la seva justificació i 2) la proposta 
de despeses per a l’any següent degudament justificada.  
 
CAPÍTOL CINQUÈ: LA REFORMA DEL REGLAMENT I L’EXTINCIÓ DEL 
GRUP DE RECERCA SBRlab 
 
Art. 16. Aquest reglament pot ser modificat a proposta del coordinador o coordinadora 
del grup, del Consell de Direcció o d’un terç del membres del Plenari General del grup 
de recerca SBRlab. La modificació haurà d’ésser aprovada, per majoria simple, en una 
reunió del Plenari General amb vot ponderat i que tingui com a punt de l’ordre del dia la 
modificació del reglament. 
 
Art. 17. Dissolució del grup de recerca. 
 
1. El grup de recerca es dissoldrà per acord de la majoria de 2/3 del membres del Plenari 
General.  
 
2. Els drets sobre el nom del grup i el logo, així com de les plataformes virtuals on es 
publiciten les seves activitats, queden extintes en el moment de la dissolució del grup.  
 
 
Disposició addicional primera. 
 
En el moment de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els membres que, inicialment, 
constitueixen el grup de recerca SBRlab són els que figuren a l’Annex 1. 
 
Disposició final. 
 
El present reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Plenari General. 
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Annex 1.  Relació de membres del grup de recerca SBRlab en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquest reglament: 
 
Acosta Sarmiento, Ana. Investigadora en formació Universitat Rovira i Virgili. 
Arias Oliva, Mario. Professor TU Universitat Rovira i Virgili. 
Belzunegui Eraso, Angel G. Professor TU Universitat Rovira i Virgili. 
De Andrés Sánchez, Jorge. Professor TU Universitat Rovira i Virgili. 
Dueñas, David. Professor associat Universitat Rovira i Virgili 
Fernández García, Antonio. Professor associat Universitat Rovira i Virgili. 
Moreno Gené, Josep. Professor TU Universitat de Lleida. 
Pastor Gosàlbez, M. Inmaculada. Professora TU Universitat Rovira i Virgili. 
Pontón Merino, Paloma. Investigadora en formació Universitat Rovira i Virgili 
Puig Andreu, Xavier. Investigador en formació Universitat Rovira i Virgili. 
Romero Murillo, Ana. Professora TU Universitat de Lleida. 
Torres Coronas, M. Teresa. Professor TU Universitat Rovira i Virgili. 
Valle Muñoz, Francisco Andrés. Professor TU Universitat Pompeu Fabra. 
Valls Fonayet, Francesc. Professor associat Universitat Rovira i Virgili. 
 
 
Investigadors col·laboradors externs:  
Ahedo Santisteban, Manuel A. Professor lector Universitat del País Basc.  
Nicolas Le-Srtat, Pascal. Professor titular Université Paul Valéry Montpellier. 
Purcalla Bonilla, Miquel-Àngel. Professor TU Universitat Rovira i Virgili en 
excedència. 
Urteaga, Eguzki. Professor agregat Universitat del País Basc. 
Trentini, Marco. Professor titular Università di Bologna. 
 
Personal de recolzament del grup de recerca. 
  
 
 


