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SÍNTESIS DELS PRINCIPALS RESULTATS DE LA FASE 1 I OBJECTIUS DE LA FASE 2

FITES DE LA FASE 1 OBJECTIUS DE LA FASE 2

DOCÈNCIA DE PREGRAU

Oferir i consolidar estudis universitaris a preu  
públic a les comarques de l’Ebre.

Adscriure els estudis de Ciències Empresarials,  
Turisme i Infermeria a la URV, amb una 
matrícula de 406 alumnes (curs 2006-07).

Implantar nous estudis que permetin ajustar  
l’oferta a la demanda associada a les Terres de 
l’Ebre. Per al curs 2007-08 es preveu programar 
els estudis de Mestre especialitat en Educació 
Infantil amb una oferta de 40 places, a través de 
la qual cobrir la demanda d’aquests estudis a 
les comarques de l’Ebre (superior a 40 en 1a i 2a 
opció).

DOCÈNCIA DE POSTGRAU

Definir una proposta d’estudis de  
postgrau (màster i doctorat) vinculada a 
les singularitats i demanda de les Terres 
de l’ Ebre: la gestió dels recursos hídrics, 
l’aqüicultura i, turisme i sostenibilitat.

Crear i consolidar l’estructura de recerca del  
CTE com a requisit previ per tal d’alinear la 
docència de postgrau amb la recerca, factor clau 
en l’estratègia de programació de nous estudis 
oficials de postgrau a la URV.

FORMACIÓ PERMANENT

Programar una oferta de formació permanent  
inicial en col·laboració amb els agents del 
territori: curs d’especialista en Dret Local i 
curs de postgrau d’Intervenció Psicosocial 
d’Infermeria.

Consolidar una oferta de formació permanent  
sobre la base de l’actual programació i 
diversificar-la en funció de les necessitats del 
teixit socioeconòmic, per a la qual cosa es preveu 
dissenyar-la amb la col·laboració dels agents 
socials i econòmics de la zona.

R+D+I

Configurar un marc de relacions estables  
amb l’administració, organismes públics 
i institucions de recerca del territori, que 
permeti avançar en l’establiment de les bases 
a partir de les quals avançar en la creació 
d’una centre de recerca dins l’estructura del 
Campus de les Terres de l’Ebre.

Identificar possibles àmbits i línies de  
col·laboració entre els grups de recerca de 
la URV i els d’aquestes institucions sobre la 
base dels quals definir els objectius i l’abast 
científic del futur centre de recerca.

Crear un centre de recerca, a través del qual  
canalitzar les activitats d’R+D+I al voltant d’un 
àmbit de recerca singular i les sinergies entre els 
grups de la URV i els del territori.

Dotar el centre de l’estructura de suport (tècnic i  
administratiu) a l’activitat d’R+D+I i el finançament 
adequat.

RELACIONS UNIVERSITAT-SOCIETAT

Integrar a l’activitat pròpia del CTE les  
activitats d’extensió universitària organitzades 
amb anterioritat a la seva creació: universitat 
d’estiu (15 cursos amb més de 300 alumnes) 
i les aules de la gent gran (65 xerrades amb 
600 alumnes).

Amb la col·laboració de les institucions del  
territori, diversificar la tipologia d’activitats de 
la URV orientades a la societat: organització 
d’exposicions, actes en motiu del 75è 
aniversari de la II República, etc.

Ampliar les activitats  d’extensió universitària amb  
l’“Aula d’art”, “Aula de cinema”, “Aula de teatre”, 
“Aula de debat” , la coral i l’orquestra.

Consolidar la programació d’activitats culturals,  
amb la col·laboració de les institucions de les 
comarques de l’Ebre.

Definir una programació de cursos en el marc de  
la Universitat d’estiu estable i de referència en el 
territori.

Consolidar, mitjançant, noves antenes del  
coneixement en el marc del Campus Extens, els 
vincles entre la Universitat i el territori.

Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aproven la memòria de la segona 
fase del Campus Terres de l’Ebre, així com l’increment d’un nou coordinador 
d’ensenyament adscrit a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 
per al grup de l’ensenyament de Mestre: especialitat d’Educació Infantil, al 
Campus Terres de l’Ebre.
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FITES DE LA FASE 1 OBJECTIUS DE LA FASE 2

SERVEIS I ORGANITZACIÓ

Aprovar la creació del Campus de les Terres de  
l’Ebre (CTE), dins l’estructura de la Universitat 
Rovira i Virgili.

Crear l’estructura de serveis centrals del  
campus i la de suport a ensenyaments.

Desplegar al CTE la totalitat dels serveis als  
estudiants propis dels campus de la URV a través 
d’una estructura organitzativa adequada: borsa 
d’habitatge, borsa de treball, oficina de l’esport, 
oficina del voluntariat.

Adequar les estructures de gestió del CTE a les  
noves funcions derivades de la implantació de 
nous serveis.

RECURSOS

Definir una plantilla de professorat (65  
professors l’any 2007) que garanteixi el 
desenvolupament de la docència associada 
a l’oferta d’estudis, amb els corresponents 
responsables d’ensenyament.

Dotar les estructures de gestió del campus  
d’una plantilla estable de personal 
d’administració i serveis (15 places).

Garantir la viabilitat econòmica del CTE a  
través d’un pressupost que, tot i incrementar-
se progressivament per finançar l’activitat 
creixent del campus, no ha generat dèficit, 
i que ha comptat amb la inversió de la 
Generalitat de Catalunya (4.286.263 en 
transferències corrents entre el 2005 i el 
2007).

Assegurar la disponibilitat d’espais i  
equipaments adequats per al desenvolupament 
de l’activitat acadèmica i de gestió del campus, 
a partir de l’aprofitament dels existents 
prèviament a la seva creació, previ acord de 
cessió i/o ús amb les entitats propietàries. Els 
espais que ocupa el CTE (Nou Betània, Verge 
de la Cinta i serveis centrals de campus) tenen 
una superfície de 2.573 metres quadrats.

Introduir les noves tecnologies al CTE per tal  
de garantir els serveis telemàtics i la connexió 
a la resta d’Universitat així com a l’anella 
científica.

L’aprovació de la ubicació definitiva del  
Campus de les Terres de l’Ebre a la zona de 
Remolins (Tortosa).

Adequar la plantilla de personal d’administració i  
serveis a les necessitats derivades de la implantació 
de nous serveis a la comunitat universitària amb 
l’objectiu de:

I. Garantir l’activitat de gestió de l’extensió 
universitària i d’atenció a la comunitat universitària 
(2 places de tècnic).

II. Atendre les necessitats de gestió i suport a 
processos acadèmics derivats de la implantació 
de mestre en educació infantil (1 plaça 
d’administratiu).

III. Dotar el centre de recerca d’una plantilla 
inicial de personal tècnic i administratiu de 
suport a l’activitat d’R+D+I (2 places de tècnic de 
laboratori i 1 d’administratiu).

Mantenir la garantia de viabilitat econòmica del  
CTE a través del  compromís de finançament de la 
Generalitat de Catalunya.

En el marc del Pla d’Inversions Universitàries (2007- 
2012), acordar amb el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa, la inclusió del finançament 
previst per a la construcció del Campus de les 
Terres de l’Ebre (15 milions d’euros).

La construcció i entrada en funcionament del nou  
edifici i instal·lacions del campus de les Terres de 
l’Ebre.
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1. JUSTIFICACIÓ

El Campus Terres 
de l’Ebre de la 
URV és avui una 
realitat

Amb la creació l’any 2005 del Campus Terres de l’Ebre (CTE), la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) ha materialitzat un projecte de gran impacte, de compromís amb el seu 
territori de referència i, en concret, amb les Terres de l’Ebre.

Aquest compromís, vigent avui, formula com a raó de ser en la mateixa llei de cre-
ació de la URV 36/1992 vincular la presència de la URV en el seu territori d’influ-
ència, potenciant i ordenant els ensenyaments d’educació superior a la demarca-
ció de Tarragona, i esdevenint motor de progrés per a les comarques meridionals de 
Catalunya. Així, des de la seva creació fins avui, l’impacte de la URV a la demarcació 
de Tarragona (Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre) ha estat molt significatiu des del 
punt de vista social, econòmic, científic i cultural.

La creació del CTE va requerir la confluència d’esforços dels diferents agents territori-
als i de la Generalitat. En aquest darrer sentit, cal destacar la resolució del Parlament 
de Catalunya a través de la Comissió de Política Cultural, de 7 de maig de 1998, en 
què instava explícitament a desenvolupar l’activitat universitària de la URV a les Terres 
de l’Ebre i posteriorment, l’any 2005, el conseller de l’aleshores DURSI, l’Excm. Sr. 
Carles Solà sol·licitava la integració dels estudis universitaris oferts als centres adscrits 
de Tortosa dins l’oferta d’estudis oficials de la URV. Finalment, la manifesta voluntat 
de la Generalitat de Catalunya de tirar endavant el campus va significar un finança-
ment específic per a la seva creació. 

Des de la creació del CTE fins avui, s’ha treballat intensament amb la ferma voluntat 
d’extendre el compromís de la Universitat amb les Terres de l’Ebre. 

El projecte de creació i desenvolupament del CTE és un procés estructurat en el temps 
en tres fases. Un cop identificats i consolidats els nuclis d’acció universitaris inicials 
(2005-06) cal ampliar ara l’abast i els objectius de les activitats en docència, recerca, 
serveis, organització i infraestructures, atenent a les demandes de la societat i, en 
especial, dels ciutadans de les comarques més meridionals de Catalunya.

Cal continuar dinamitzant les accions de participació de la URV amb la finalitat de 
contribuir al desenvolupament de les Terres de l’Ebre, aprofitant les singularitats que 
aquest territori posseeix i els potencials en l’aspecte social, econòmic i cultural amb 
la finalitat d’incrementar el progrés cultural, científic i tècnic en benefici dels ciuta-
dans d’aquestes comarques.

El campus de les Terres de l’Ebre és un projecte específic del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa (DIUE) que compta amb tota la disposició de la URV i necessita 
una planificació integral del seu desenvolupament que prevegi totes les necessitats do-
cents i investigadores d’aquest campus. Per assolir això, és imprescindible la implicació 
del govern de la Generalitat, dels agents socioeconòmics del territori i les institucions 
de les Terres de l’Ebre. Una implicació política, funcional i econòmica que reforci, en 
aquest segon tram la presència de la universitat pública a les Terres de l’Ebre. 

El CTE va néixer amb la voluntat d’esdevenir un campus universitari complet, desen-
volupant totes les activitats pròpies d’una universitat del segle XXI, les quals permeten 
el progrés de la ciència, els individus i els territoris. Des de la seva creació, la URV 
ha perseguit atendre les demandes de la societat en els àmbits de l’educació superior 
al llarg de la vida i l’eix recerca-desenvolupament-innovació. Els propers anys cal 
impulsar el progrés d’aquesta dualitat docència-recerca com a eix essencial de l’acció 
i raó de ser de la URV. 

El CTE s’ha de consolidar amb la finalitat de ser una entitat que, malgrat estar inte-
grada en el conjunt de la URV —i els seus centres i departaments— s’ha de dotar 
de prous recursos propis per a ser funcional i operativa. Ha de ser un campus amb 
“identitat” pròpia.

El CTE és un projecte de futur, plantejat amb la capacitat d’adequar-se i integrar-se a 
la singularitat del territori per respondre a les seves necessitats en un context global. 
La consolidació de les activitats de la Universitat pública a les Terres de l’Ebre en els 
àmbits de docència-recerca-transferència i innovació ha de servir de motor efectiu al 
desenvolupament del territori i, per extensió, del país.

La visió del campus per part de la URV requeria el compromís econòmic dels agents 
del territori. La Generalitat va impulsar econòmicament aquest compromís garantint a 
preus públics les titulacions que ja s’han implantat a les Terres de l’Ebre i la subvenció 
exclusiva per a la posada en marxa i funcionament del campus.

El desplegament de l’oferta docent, amb la implantació de noves titulacions, l’in-
crement de les activitats de recerca, persegueix la viabilitat funcional però també 
l’econòmica.

La vigència dels 
compromisos amb 
les Terres de l’Ebre

El CTE, un 
projecte de país
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2. EL CAMPUS DE LES TERRES DE L’EBRE AVUI

2.1 DOCÈNCIA

Configuració 
de l’educació 
superior a les 
Terres de l’Ebre

La presència de la URV a les Terres de l’Ebre ha permès configurar en aquesta primera 
etapa una oferta d’estudis de pregrau, a partir de la integració a la URV dels estudis 
impartits en els dos centres adscrits de Tortosa: Infermeria, de l’Escola Universitària 
d’Infermeria Verge de la Cinta, i els ensenyaments de Turisme i Ciències Empresarials, 
de l’Escola Universitària Dr. Manyà.

La programació de formació superior de la URV per al campus de les Terres de l’Ebre 
està dissenyada amb l’objectiu de futur de cobrir la pràctica totalitat d’àmbits del co-
neixement (ciències de la salut, humanitats, ciències socials i ciència i tecnologia) i, 
adaptar els ensenyaments que, progressivament s’implantin, a les directrius del procés 
d’integració a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Bona acollida

del CTE

L’evolució del percentatge de matriculats en els ensenyaments implantats al CTE res-
pecte el total de la URV és un bon indicador per avaluar l’acollida que la docència 
de pregrau té al campus. Com es pot observar a la figura següent, el percentatge de 
matrícules al CTE respecte el de la URV augmenta, o bé es manté en els tres ensenya-
ments. 

És de remarcar el comportament dels ensenyaments des del curs 2005-06 —curs de 
posada en marxa del CTE en endavant— on l’increment és significatiu en comparació 
als cursos anteriors, quan eren impartits pels centres adscrits a la URV.

Figura 1. Evolució del percentatge d’alumnes matriculats en ensenyaments impartits al Campus Terres de 
l’Ebre, respecte el total de matriculats de l’ensenyament en el conjunt de seus de la URV on s’imparteix

L’oferta de 
postgrau: nova 
oportunitat 
per aprofitar la 
singularitat del 
territori

L’evolució cap a la consolidació d’una oferta en educació superior de qualitat a les 
Terres de l’Ebre passa necessàriament per la programació tant de nous estudis de grau 
com de postgrau. En aquest sentit, cal impulsar la implantació de títols de Màster 
en el marc dels programes oficials de postgrau que s’adaptin a la singularitat i les 
demandes del territori i incrementin la competitivitat de l’alumnat.

En el marc de la programació acadèmica plurianual de programes oficials de postgrau 
(2006-2010), la URV contempla la implantació a les Terres de l’Ebre d’un programa 
de postgrau en Estudis de l’Aigua, en el qual s’ofereixen dos màsters vinculats, d’una 
banda, a la gestió dels recursos hídrics i, de l’altra, a l’aqüicultura, i en el de Turisme i 
Oci, ja implantat el curs 2006-07, un màster relacionat amb turisme i sostenibilitat.
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La formació 
permanent, més 
a l’abast de la 
societat de les 
Terres de l’Ebre

El Centre de Formació Permanent de la Fundació URV ha treballat durant aquesta eta-
pa en les primeres accions formatives a les Terres de l’Ebre, col·laborant estretament 
amb els agents del territori. 

Per exemple, cal destacar en primer terme el curs d’especialista universitari en Dret 
Local que s’imparteix a l’Ajuntament d’Amposta, organitzat per la URV, la UAB, la 
Diputació de Tarragona i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

En segon terme, actualment es realitza un curs de postgrau d’Intervenció Psicosocial 
d’Infermeria.

El ventall de possibilitats però és encara reduït per a la potencialitat del territori i, per 
tant, cal extendre l’oferta perquè els professionals i les empreses tinguin al seu abast 
una formació superior diversificada i especialitzada al llarg de la vida.

2.2 R+D+I

La recerca 
com a element 
imprescindible del 
Campus

Ja en la memòria de creació del Campus de les Terres de l’Ebre, aprovada pel Consell 
de Govern de 22 d’abril de 2005 i pel Claustre de la URV de 20 de maig del mateix 
any, es feia esment a les premisses que aquest Campus havia de complir. Una d’elles, 
potser la més important, era que havia de ser un campus universitari complet. Deia 
textualment aquell document que:

“La societat del coneixement necessita refermar la dualitat docència-
recerca com un eix essencial de l’acció i la raó de ser universitària. 
Consegüentment, una presència universitària a les Terres de l’Ebre amb 
visió de futur fa indispensable que consideri aquesta dualitat amb la total 
extensió d’ambdós elements: educació superior al llarg de la vida i recerca-
desenvolupament-innovació. Així, el Campus de les Terres de l’Ebre neix 
amb la voluntat d’esdevenir un campus universitari complet, amb totes 
les activitats pròpies de la universitat del segle xxi, les quals permeten el 
progrés de la ciència, els individus i els territoris i li serveixen de motor.”

La creació de centres de recerca pot fer-se a partir dels actuals ensenyaments de 
primer cicle quan s’engrandeixin i arriben els de segon cicle, i amb ells els grups de 
recerca que han de sustentar aquests ensenyaments (aquesta és la possibilitat que s’ha 
de tenir en compte a llarg termini, a partir del 2012), o bé pot optar-se per la sinergia 
amb els centres de recerca ja existents que, d’una banda asseguren una massa crítica 
d’inici i d’altra centren el camp d’aplicació del centre proposat en aspectes d’interès 
per al territori. La necessitat d’incorporar al Campus de les Terres de l’Ebre un centre 
de recerca a curt termini, fa que s’opti per aquesta segona opció.

L’oportunitat més 
adequada per al 
disseny inicial

El període inicial de funcionament del CTE ha permès conèixer l’estat actual de la 
recerca en el territori, la qual cosa ha de permetre, en la segona etapa del Campus, 
definir una proposta de centre de recerca conjunt que s’alinïi amb els objectius 
estratègics del projecte global.

Durant aquest període inicial s’han establert relacions amb el Centre d’Aqüicultura 
de La Ràpita (IRTA), amb la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics, amb la Fundació Ferran 
d’Investigacions Mèdiques i amb l’Observatori de l’Ebre.

La proposta en R+D+I per al període 2007-2012 que millor s’adiu amb els objectius 
globals és la creació d’un institut de recerca que aglutini les experteses dels centres de 
l’IRTA i de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics amb els de l’Observatori de l’Ebre i amb 
les experteses que els grups de recerca de la URV poden aportar. 
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2.3 RELACIONS UNIVERSITAT-SOCIETAT

Projecció inicial 
de URV en la 
societat: la 3a 
missió a les Terres 
de l’Ebre

Des de la seva posada en marxa, el Campus de les Terres de l’Ebre ha integrat a les 
seves activitats, aquelles relacionades amb la projecció de l’institució a la societat. 
Aquestes activitats d’extensió universitària van ser organitzades amb anterioritat a 
l’arribada del Campus, per altres organismes amb la implicació i suport acadèmic de 
la URV. La integració a la URV d’aquestes activitats, en el marc de la seva missió de 
relació amb la societat, s’ha fet palesa a les Terres de l’Ebre amb l’organització de la 
Universitat d’Estiu i les Aules de la Gent Gran.

Pel que fa a la Universitat d’Estiu, els cursos de l’estiu 2006 han estat els primers 
organitzats pel CTE íntegrament. La distribució territorial dels diferents cursos, que 
ja venia fent l’anterior entitat organitzadora —l’Associació Universitat d’Estiu Terres 
de l’Ebre— es va mantenir per apropar el coneixement a la societat, incrementant les 
possibilitats i facilitats de participació. Es van organitzar un total de 15 cursos distribuïts 
en 7 poblacions: Tortosa, l’Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona, 
Horta de Sant Joan, Móra d’Ebre i Deltebre. Els cursos impartits van abastar diferents 
temàtiques que van despertar l’interès i la participació tant del col·lectiu d’estudiants 
com dels professionals. La matrícula total fou de 335 alumnes.

En l’aspecte econòmic, la totalitat de la despesa d’aquesta activitat s’autofinancia amb 
els ingressos de matrícules i les subvencions dels ajuntaments on s’imparteixen els 
cursos, la Diputació de Tarragona i les aportacions d’entitats privades.

L’organització de les Aules de la Gent Gran durant el curs 2006-07 ha suposat la 
primera iniciativa d’aquestes característiques amb una gestió autònoma per part de 
l’estructura del CTE, ja que anteriorment era la Fundació Universitària Dr. Manyà 
la promotora d’aquesta activitat, amb el suport acadèmic de la URV. Durant el curs 
acadèmic 2006-07 s’han planificat un total de 65 xerrades a les poblacions de Tortosa, 
Amposta, Horta de Sant Joan, Flix i Deltebre, amb un total de 605 alumnes matriculats. 
A més a més de les xerrades, s’han programat altres activitats de caire cultural i trobades 
amb l’assistència de totes les aules de les Terres de l’Ebre. La viabilitat de les Aules es 
basa fonamentalment en les matrícules de la Gent Gran (finançades en la gran majoria 
per les entitats bancàries on tenen domiciliades les pensions de jubilació), i per les 
subvencions dels ajuntaments on s’imparteixen les xerrades.

A més d’aquestes activitats, la URV ha impulsat juntament amb les institucions del 
territori l’organització d’altres activitats culturals. Un exemple és l’organització d’una 
exposició pictòrica amb la participació de 25 artistes de les Terres de l’Ebre sota el 
motiu “1r any d’universitat pública a les Terres de l’Ebre”, diversos actes en motiu del 
75è aniversari de la 2a República, un curs introductori al món de l’òpera i un concert 
de la coral de la URV per les festes de Nadal. En l’organització d’aquests actes ha 
estat fonamental la col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa amb la cessió d’espais 
i el seu suport econòmic, mitjançant una subvenció per a l’organització d’aquests 
esdeveniments.

2.4 SERVEIS I ORGANITZACIÓ

L’estructura de 
serveis.
Punt inicial en la 
gestió del CTE

El procés de creació del CTE ha requerit una estructura integrada de suport a les 
activitats inicials de docència i de gestió:

Així, l’estructura de serveis centrals de campus integra les tasques de direcció, gestió 
acadèmica, suport informàtic, biblioteca i serveis auxiliars del campus:

a. Direcció: realitza les funcions de visibilitat, representació i d’aproximació de 
la Universitat a la societat del territori, a més de planificar, coordinar, engegar i 
controlar totes les activitats organitzades des del campus. També té la missió de 
donar suport i actuar de nexe amb els serveis centrals de la URV.

b. Gestió acadèmica: les gestions que en aquest àmbit es realitzen des del campus 
comprenen des de la matriculació dels estudiants del campus, la tramitació 
de beques, la gestió dels expedients acadèmics, actes i títols entre d’altres 
activitats.
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c. Suport informàtic: realitza tasques d’atenció als usuaris, seguiment i control del 
desplegament d’infraestructures informàtiques així com la interlocució amb el 
servei d’informàtica de la URV. 

d. Biblioteca de campus: ofereix la informació i documentació especialitzada per 
a l’estudi, l’aprenentatge, la docència i la investigació, seleccionant i adquirint 
el fons necessari. Entre les funcions de la biblioteca destaca la de catalogació i 
classificació del seu fons per a posar-lo a l’abast de la comunitat universitària, 
permetre l’accés a informació i consulta del fons bibliogràfic i a bases de dades, 
llibres i revistes electròniques. Entre d’altres funcions també realitza el servei de 
préstec domiciliari i interbibliotecari i assessorament i orientació en l’ús de la 
informació i la documentació.

e. Serveis auxiliars del campus: amb la realització de tasques pròpies de consergeria, 
obertura i tancament de centre, custòdia de material, distribució de correu intern, 
etc. 

Es crea també una estructura de serveis de suport a ensenyaments i departaments 
que interactua i col·labora amb els departaments en les tasques d’administració i fa 
de nexe amb les secretaries dels departaments implicats amb els ensenyaments del 
campus.

2.5 RECURSOS

El Personal 
Docent i 
Investigador
al CTE

Els ensenyaments que actualment s’imparteixen al CTE (Infermeria, Ciències 
Empresarials i Turisme) formen part dels centres docents que té la URV a Tarragona, 
Vila-seca i, concretament al Campus Centre, Bellissens i Vila-seca, respectivament), 
que han passat a tenir dues seus on es desenvolupa la seva activitat, amb un 
responsable d’ensenyament específic per a la implantació i consolidació de cada un 
dels ensenyaments al CTE.

La plantilla de professorat de campus per al curs 2006-07 i del curs 2007-08 és la 
següent:

Taula 1. Distribució del PDI al CTE en l’anualitat 2006

Taula 2. Distribució del PDI al CTE en l’anualitat 2007
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Plantilla PDI-2006

Prof. 
Com. 
Serv. 

TC

TEUI Lector
Ass. 
Lab. 
12H

Ass. 
Lab. 
10H

Ass. 
Lab. 
8H

Ass. 
Lab. 
6H

Ass. 
Lab. 
4H

Ass. 
Lab. 
3H

TOTAL

Dpt. Infermeria 13 1 12 13 39
Dpt. Dret privat, processal i financer 1 1 2
Dpt. Dret públic 1 1 2
Dpt. Economia 2 2 4
Dpt. Filologies romàniques 1 1
Dpt. Gestió d'empreses 1 4 1 10 16
Dpt. Hª i Hª de l'art 1 1 2

TOTAL 16 6 1 2 10 3 13 2 13 66
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El Personal 
d’Administració i 
Serveis del CTE

L’estructura de recursos humans dels serveis centrals al campus i de suport a 
ensenyaments i departaments està formada per 15 places tal com es mostra al quadre 
següent:

Taula 3. Distribució de la plantilla de PAS en la fase de creació del CTE (2005-07)
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Descripció Categoria Nombre places

Tècnic responsable de gestió I 1
Tècnic de suport a la direcció B18 1
Administratiu C16 1

3

Responsable de gestió C22 1
Administratiu C16 2

3

Tècnic informàtic de comunicacions II 1
Tècnic multimèdia III 2

3

Descripció Categoria Nombre places
Responsable biblioteca B18 1
Tècnic especialista biblioteca III 1

2

Descripció Categoria Nombre places
Auxiliar de serveis E12 1

1
12

Descripció Categoria Nombre places

Administratiu C16 1
1

Administratiu C16 2
2

TOTAL 3

Nombre places
Serveis centralitzats de campus 12

Centres-Ensenyaments 3
TOTAL 15

FASE CREACIÓ DEL CAMPUS (2005-2007)

GESTIÓ DELS EXPEDIENTS ACADÈMICS DEL CAMPUS

PLANTILLA DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DELS 
SERVEIS CENTRALITZATS DEL CAMPUS TERRES DE L'EBRE

DIRECCIÓ DEL CAMPUS

Subtotal

PLANTILLA DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DELS 
CENTRES/ENSENYAMENTS DEL CAMPUS TERRES DE L'EBRE

INFERMERIA 

BIBLIOTECA DEL CAMPUS

Subtotal
SERVEIS AUXILIARS

Subtotal

Subtotal
SUPORT INFORMÀTIC AL CAMPUS

TOTAL

Subtotal

EMPRESARIALS I TURISME
Subtotal

Subtotal

RESUM PLANTILLA PAS FASE CREACIÓ CAMPUS 
TERRES DE L'EBRE
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A més d’aquesta estructura inicial de serveis, definida en la memòria de creació l’any 
2005, al setembre de 2006 es va integrar al campus l’Institut de Ciències de l’Educació 
(ICE), que actualment desenvolupa la formació postuniversitària del curs d’aptitud pe-
dagògica (CAP) i la gestió de la formació del professorat d’educació infantil, primària 
i secundària. 

Aquesta estructura de l’ICE a les Terres de l’Ebre, compta amb un coordinador en 
cadascuna de les vessants, i amb un administratiu a temps parcial. Els costos d’aquest 
personal els absorbeix l’ICE del seu pressupost ordinari.

Els recursos 
econòmics
inicials

Tot el que és el Campus de les Terres de l’Ebre avui ha estat possible gràcies als recur-
sos i esforç que la Generalitat i la Universitat han destinat a aquest projecte durant 
l’exercici 2005, 2006 i també durant el 2007. En el quadre annex es detalla el pressu-
post de despesa i ingressos de l’exercici 2005 (on hi ha la inversió de posada en marxa 
i els costos del darrer trimestre del 2005), 2006 i 2007 (aquests darrers contemplen 
els costos anuals de funcionament sense tenir en compte les inversions de posada en 
marxa).

Taula 4. Resum de despeses i ingressos en la fase de creació del CTE (2005-07)

Les 
infraestructures 
docents inicials 
del Campus

En el procés d’implantació de la URV a les Terres de l’Ebre, la Universitat va decidir 
aprofitar els mateixos emplaçaments on s’impartien els ensenyaments fins llavors ads-
crits a la URV, l’edifici Betània (Empresarials i Turisme) i les instal·lacions de l’Institut 
Català de la Salut (Infermeria), annexes a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, fins a 
la construcció d’un nou edifici, on s’aglutinaran tots els ensenyaments.

L’edifici Betània ocupa una superfície construïda de 1.472 m2 i està ubicat en un solar 
de 5.185 metres quadrats de superfície. L’edifici compta amb 1 sala d’actes, 7 aules, 1 
aula d’informàtica, 1 sala d’informàtica de lliure accés, la biblioteca del campus, 11 
despatxos de professorat, consergeria, secretaria, un espai per al manteniment infor-
màtic i una cafeteria. 

Manca rebre encara per part de la Direcció General de Patrimoni l’acord definitiu 
del traspàs de la cessió de domini de l’edifici Nou Betània a favor de la URV, ja que 
actualment encara està a favor de l’Ajuntament de Tortosa. 

Pel que fa a les instal·lacions on s’imparteix l’ensenyament d’Infermeria, l’ICS ha cedit 
en ús (mitjançant conveni signat amb la URV de data 18 de juliol de 2006), l’espai on 
s’impartia aquest ensenyament a l’Escola Universitària Verge de la Cinta, edifici annex 
a l’hospital, fins al moment que aquest ensenyament es traslladi a la nova ubicació 
del Campus. 

L’actual edifici té una superfície total de 701 m2 distribuïts en una secretaria, 4 des-
patxos de professorat, 1 sala multiús (compartida amb l’Hospital Verge de la Cinta), 1 
aula de vidre (compartida amb l’HVC), 1 biblioteca (també compartida amb l’hospi-
tal), 3 aules i 1 taller de pràctiques. 
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2005 2006 2007

CAPÍTOLS INGRESSOS 1.352.999 2.149.238 2.284.647

CAP III Ingressos matrícula 359.936 349.165 381.619

CAP IV Transferències corrents (DURSI/DIUE) 993.063 1.650.000 1.643.200

Subvenció derivada 147.073 259.828

Altres ingressos (lloguers) 3.000 0

DESPESES 1.352.999 2.149.238 2.284.647

CAP I Despeses de personal 482.154 1.758.702 1.863.536

CAP II Compra de béns i serveis 107.761 303.391 336.338

CAP IV Transferències corrents 8.323 33.941 30.360

CAP VI Inversions 754.761 53.203 54.413
SUPERÀVIT/DÈFICIT 0 0 0

RECURSOS ECONÒMICS FASE CREACIÓ CAMPUS TERRES EBRE
Anualitats
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Els serveis 
culturals

La seu dels serveis centrals del campus es troba situada al centre de Tortosa en un 
edifici llogat per la URV. En aquesta seu se situa la direcció, la gestió acadèmica, la 
gestió informàtica, una sala d’informàtica de lliure accés, una sala tècnica, l’ICE, una 
sala de reunions i un saló d’actes, aquest dos darrers compartits amb la Fundació 
Cinca Piqué, propietària de les instal·lacions, ocupant un superfície total al voltant 
dels 400 m2.

La URV ha fet èmfasi en la introducció, ús i constant actualització de les noves 
tecnologies aplicades a la docència, recerca i a la gestió. El CTE, malgrat la seva 
joventut no n’ha estat cap excepció i ja des de l’inici se l’ha dotat d’infraestructures 
amb presència de noves tecnologies.

Pel que fa a les comunicacions, el Campus ha integrat en una mateixa xarxa les 
seves seus —direcció, les unitats docents d’Empresarials i Turisme i la unitat docent 
d’Infermeria— que, alhora, està en contacte amb la resta de la Universitat i amb 
l’anella científica, fent accessibles, als usuaris del CTE, els serveis telemàtics de la 
URV.

L’aplicació de les noves tecnologies com a eines de suport docent contribueix a 
impartir una docència de qualitat. L’ús dels recursos audiovisuals i informàtica a 
totes les aules de docència (ordinador, amplificador de so, canó de vídeo fix) ha 
millorat significativament en aquesta etapa. Cal afegir que s’ha instal·lat a les aules i 
a la direcció del campus, equipament de videoconferència per poder desenvolupar 
docència semipresencial entre les unitats docents de les Terres de l’Ebre i les seves 
respectives de Tarragona i Reus.

Per poder organitzar tot tipus d’actes institucionals també s’ha equipat la sala d’actes 
de la seu de la direcció del campus.

Per últim, s’han posat en funcionament 2 aules d’informàtica, una a la unitat docent 
d’empresarials i turisme amb 20 ordinadors per a ús docent i l’altra a la direcció del 
campus, amb 10 ordinadors per a ús lliure dels alumnes. D’altra banda, s’ha renovat 
progressivament l’equipament informàtic del professorat titular i del PAS, instal·lant 
nous ordinadors i impressores, tant als despatxos com a espais comuns compartits.
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3. PRESÈNCIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIGILI A LES TERRES DE L’EBRE (2007)

Projecció de l’activitat de la URV al Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta

Figura 2. Mapa de localització geogràfica d’emplaçament on la URV hi realitza activitats

Presència en 
el conjunt del 
territori de les 
Terres de l’Ebre

Una de les fites aconseguides per la URV és la de tenir presència en el conjunt 
del Camp de Tarragona i també a les Terres de l’Ebre (tal com s’aprecia en la figura 
superior). La creació del campus universitari de les Terres de l’Ebre és una oportunitat 
per a tots els ciutadans i agents del territori, ja que l’educació superior i la formació 
continuada són elements clau del progrés cultural, científic i tècnic, que permeten 
un millor aprofitament de les singularitats i el potencial socioeconòmic d’aquestes 
terres.

 A les Terres de l’Ebre la principal localització de la URV es troba a la ciutat de Tortosa, 
amb la seu del CTE, des d’on es descentralitzen per la resta del territori les diverses 
de les activitats que s’organitzen, com les aules de la gent gran i els cursos d’estiu (tal 
com s’aprecia a la figura superior).

Una altra forma de tenir presència en el territori és mitjançant el campus extens, 
que s’està constituint mitjançant la implantació progressiva, en col·laboració amb els 
ajuntaments i altres agents socials i econòmics, d’una xarxa de centres anomenats 
antenes dels coneixement en el territori d’influència de la URV (vegeu comentaris 
pàgina 26).
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de les Terres de l’Ebre
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Campus extens. Fase 2
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4. OBJECTIUS DEL PERÍODE 2007-2012

DOCÈNCIA

Implantar l’ensenyament de Mestre en Educació Infantil el curs 2007-08.

R+D+I

Crear el Centre de Recerca per a l’Observació i Estudi del Canvi Global (CROECG), centrat en l’àmbit 
de l’Atmosfera, els Ecosistemes Terrestres i els Ecosistemes Aquàtics. 

RELACIONS UNIVERSITAT-SOCIETAT

Millorar i incrementar el paper dinamitzador de la URV en l’àmbit cultural de la societat de les Terres 
de l’Ebre.

SERVEIS I ORGANITZACIÓ

Desplegar nous serveis universitaris.

MANCANCES FASE 1 DE CREACIÓ DEL CAMPUS DE LES TERRES DE L’EBRE

Adequar la plantilla del personal d’administració i serveis a les necessitats reals del campus, i aconseguir 
un finançament addicional de la Generalitat de Catalunya per cobrir la despesa del personal docent.

EL NOU CAMPUS A REMOLINS

Construir el nou edifici del Campus Terres de l’Ebre al Campus de Remolins.

1212 FOU 49 / Consell de Govern de 2 de maig de 2007 / Organització i recursos



1313

5. PLA D’ACTUACIONS 

5.1 DOCÈNCIA

Justificació de la 
implantació dels 
estudis de Mestre 
en Educació 
Infantil al CTE:
la demanda de les 
Terres de l’Ebre... 

L’anàlisi de l’evolució de la demanda a les Terres de l’Ebre en els darrers quatre anys, 
palesa que entre els ensenyaments encara no implantats, el de Mestre en Educació 
Infantil és el que registra una demanda en 1a opció més elevada.

A la memòria de creació del CTE ja s’evidencia que és un dels ensenyaments més sol-
licitats, fet que afavoreix la seva viabilitat a l’hora d’implantar-lo al CTE.

Taula 5. Estudi de la demanda en 1a opció dels alumnes de les Terres de l’Ebre

Segons les dades de demanda per comarca (taula 6), en els darrers cursos s’ha produït 
un increment notable del nombre d’alumnes procedents de les Terres de l’Ebre que 
demanden l’accés a l’ensenyament de MEI en 1a opció. 

En concret, l’increment de la demanda des del curs 2003-04 fins al 2005-06, compta-
bilitzant les dues primeres preferències, ha estat del 34% (de 44 a 59 alumnes). La ma-
teixa anàlisi, incloent la 3a preferència, mostra un increment del 22% (de 59 a 72).
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2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
URV Ciències empresarials, Diplomat en 50 (51) 58 (65) 67 (75) 56 (63) 58 (63)

URV Infermeria, Diplomat en 28 (36) 34 (37) 29 (33) 47 (53) 35 (40)

URV Mestre-esp. en educació infantil, Diplomat en 22 33 32 38 31

URV Turisme, Diplomat en 30 (34) 24 (34) 16 (18) 20 (21) 23 (27)

UB Mestre-esp. en educació física, Diplomat en 7 17 18 34 19

URV ET en informàtica de sistemes 21 26 10 12 17

URV Administració i direcció d´empreses, Llicenciat en 22 8 17 19 17

URV Arquitecte tècnic 10 19 13 18 15

UPC ET industrial, esp. en electricitat 21 7 14 18 15

URV Psicologia, Llicenciat en 11 21 7 16 14

URV Fisioteràpia, Diplomat en 15 12 13 12 13

URV Educació social, Diplomat en 17 12 10 12 13

URV Dret, Llicenciat en 16 8 15 11 13

URV Arquitectura 15 12 6 10 11

URV Mestre-esp. en educació especial, Diplomat en 9 8 7 18 11

URV Treball social, Diplomat en 9 6 11 15 10

URV Medicina, Llicenciat en 4 12 8 15 10

UPC Mestre-esp. en educació musical, Diplomat en 6 9 7 12 9

UB Biologia, Llicenciat en 10 7 6 10 8

URV ET industrial, esp. en mecànica 0 11 10 11 8

Mitjana

* Entre parèntesi, total de sol·licitants de les comarques de les Terres de l'Ebre en ensenyaments implantats al Campus Terres de l'Ebre

(1) Ensenyaments ordenats de major a menor preferència sobre la base al promig de l'evolució de la demanda en els darrers quatre anys. La 
Universitat es correspon a la més demandada en 1ª opció en aquell ensenyament prenent com a referència l'any 2006.

ANY DE PREINSCRIPCIÓ
Ensenyament (1)Universitat 
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Taula 6

En el total de les vuit preferències, es constata un augment del 17% (de 86 a 101). 
Aquest augment és més notable si es comparen les dades del curs 2004-05 respecte 
les del curs 2005-06 on l’augment de la demanda global és del 35%.

...i una oferta 
desajustada a la 
matrícula

Actualment, l’ensenyament de Mestre en Educació Infantil (MEI en endavant) 
s’imparteix en un sol centre de la Universitat Rovira i Virgili, en concret a la Facultat 
de Ciències de l’Educació i Psicologia situada al campus Sescelades (Tarragona), amb 
una oferta anual de 40 places.

L’anàlisi de les dades d’oferta i la matrícula de nou accés mostra que en els darrers 
anys es constata un notable excedent d’alumnes que ingressen en l’ensenyament amb 
relació a les places ofertes, essent el promig d’aquest excedent els darrers 4 cursos 
acadèmics del 58%. 

Taula 7

La taula 8 mostra l’evolució dels alumnes procedents de les comarques de les Terres 
de l’Ebre matriculats a l’ensenyament. En aquest cas, es disposa de les dades del curs 
2006-07 en les que s’observa un increment del 64% respecte el curs 2003-04 (de 11 a 
18) i d’un 80% respecte el curs anterior, 2005-06 (10-18). Aquestes dades mostren que 
el percentatge d’alumnes de les Terres de l’Ebre, matriculats a l’ensenyament, respecte 
el total de matriculats a la URV, també ha experimentat un creixement significatiu. 
En concret, el percentatge d’alumnes de les Terres de l’Ebre respecte el total enguany 
assoleix el 27% mentre que fa tres anys aquest percentatge es reduïa al 19%.
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Preferència 1ª 2ª 1ª+2ª 3ª 1ª+2ª+3ª Total (*)

BAIX EBRE 16 4 20 6 26 38
MONTSIÀ 10 4 14 3 17 25
RIBERA D'EBRE 4 2 6 2 8 13
TERRA ALTA 3 1 4 4 8 10
Total 33 11 44 15 59 86

BAIX EBRE 16 6 22 5 27 33
MONTSIÀ 10 5 15 4 19 24
RIBERA D'EBRE 4 1 5 2 7 12
TERRA ALTA 2 1 3 1 4 6
Total 32 13 45 12 57 75

BAIX EBRE 17 10 27 10 37 47
MONTSIÀ 14 7 21 3 24 33
RIBERA D'EBRE 6 3 9 9 17
TERRA ALTA 1 1 2 2 4
Total 38 21 59 13 72 101
(*) Comput global de les preinscripcions (suma de totes les preferències, fins a 8)

2003-04

2004-05

2005-06

EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA EN 1ªOPCIÓ (PREINSCRITS) DELS 
ALUMNES PROCEDENTS DE LES TERRES DE L'EBRE 

Places Ofertades Ingressos
% Excés 

d'ingressos

2003-04 40 59 48
2004-05 40 59 48
2005-06 40 69 73
2006-07 40 66 65

58

EVOLUCIÓ DE LA RÀTIO INGRESSOS/OFERTA EN L'ENSENYAMENT 
MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL  A LA URV

Promig en l'excés de la demanda
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Taula 8

Per tant, la implantació de l’ensenyament de MEI al Campus de les Terres de l’Ebre de la 
Universitat Rovira i Virgili es justifica, en primer lloc, per la funció que té la Universitat 
d’atendre les necessitats de la societat expressada tant en termes de demanda d’estudis 
per part dels alumnes com de titulats per part del mercat de treball. 

En segon lloc, i segons les dades analitzades, la tendència que registra la demanda 
en els últims tres anys, juntament amb les dades de la ràtio ingressos-oferta fa 
palès la insuficient oferta de places que existeix actualment a la URV en aquesta 
titulació. Aquest fet, juntament amb l’ elevat percentatge d’alumnes procedents de les 
comarques de les Terres de l’Ebre que demanden i que es matriculen de MEI, reforça 
la conveniència de l’ampliació de l’oferta de places d’aquesta titulació per al curs 
2007-08. 

El nombre de noves places a oferir d’aquesta titulació és de 40. Es tracta d’un nombre 
que s’estableix tenint en compte els següents factors: 

a. L’evolució dels indicadors de demanda de 1a + 2a opció (50 de promig) i matrícula 
de nou accés més recents.

b. Que no tots els alumnes assignats a l’estudi s’hi acaben matriculant finalment. 

Tot i oferir la titulació al Campus de les Terres de l’Ebre, pot haver-hi alumnes de les 
comarques de l’Ebre que prefereixin cursar-la a la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia de Tarragona, on actualment ja s’ofereix, o bé en altres centres universitaris. 
No obstant, aquesta “pèrdua” potencial d’alumnes quedaria compensada per aquells 
estudiants d’altres comarques de Tarragona o de Catalunya que no poden accedir 
a l’oferta de Mestre en Educació Infantil de Tarragona i/o altres centres d’altres 
universitats; amb la qual cosa aquesta nova opció representa una alternativa vàlida 
que contribueix a la satisfacció de la demanda d’estudis universitaris en aquest àmbit 
del coneixement.

Una formació 
de qualitat 
optimitzant els 
recursos al seu 
abast

Per al desenvolupament de la docència s’utilitzaran les ubicacions actuals on 
s’imparteixen també els ensenyaments de Turisme i d’Empresarials, és a dir, a l’edifici 
Nou Betània. L’anàlisi dels espais permet encabir-hi el nou ensenyament mitjançant 
l’ajust dels horaris a les disponibilitats de l’espai. També s’han contemplat les despeses 
que, incloses en el capítol VI, suposen la posada en marxa d’aquest ensenyament. Tot i 
que per la docència les instal·lacions són les mateixes (aules, sala d’informàtica, etc.), 
és necessari habil¡tar espais per al PDI de l’ensenyament. D’altra banda, impartir un 
nou ensenyament a les Terres de l’Ebre fa necessari l’establiment dels mecanismes 
de suport a la seva docència, com per exemple, l’existència d’una bibliografia 
especialitzada mínima. Així, s’ha de tenir en compte una dotació inicial (a banda 
de l’ordinària del càlcul de pressupost de biblioteca per a l’any 2008) per a fons 
bibliogràfic per a la Biblioteca del campus.

Càlcul de la 
càrrega docent

En la simulació de la càrrega docent generada per l’ensenyament de Mestre Especialitat 
en Educació Infantil, pel Campus de les Terres de l’Ebre, s’ha realitzat seguint els 
criteris de la Normativa docent 2007-08 i sobre la base del total de crèdits de l’actual 
pla d’estudis implantat a la Facultat de Ciències d’Educació i Psicologia, que és el que 
es preveu desplegar al campus.
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2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

BAIX EBRE 5 5 6 2
MONTSIÀ 4 2 3 12

RIBERA D'EBRE 2 2 1 2
TERRA ALTA 1 2

 TERRES DE L'EBRE 11 10 10 18

 URV 59 59 66 66
PERCENTATGE (%) 18,6 16,9 15,2 27,3

EVOLUCIÓ DELS ALUMNES DE NOU INGRÉS PROCEDENTS DE LES TERRES DE L'EBRE I 
EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE RESPECTE EL TOTAL DE LA URV
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• Nombre de grups en funció de la tipologia d’activitat:

TIPOLOGIES D’ACTIVITAT

TEÒRICA P/S PRÀCTICUM ALTRES

fins 80-100 Al fins 40-50 Al 20 Al 1er cicle / 2n cicle inclou pràcticum

PREVISIÓ DE MATRÍCULA DE 40 ALUMNES

1 grup TEO 1 grup P/S 2 grup PRAC 1 grup ALTRES

Taula 9

TEO: ACTIVITATS TEÒRIQUES
P/S: PROBLEMES I SEMINARIS
PRAC: PRÀCTICUM
Cr: Crèdits

• En el còmput d’optatives s’ha garantit que l’oferta té una ràtio 1:2.

En aquest ensenyament l’alumne requereix un mínim de 13,5 crèdits, cursats en assig-
natures optatives, per tant, l’oferta seria de 27 crèdits.

En el model, el pes de les assignatures optatives segons la tipologia d’activitat és de 3 
crèdits de TEO i 1,5 crèdits de P/S, amb un resultat de 6 assignatures de 4,5 crèdits, 
que conformen els 27 crèdits a oferir per la Universitat.

• La càrrega docent dels PRÀCTICUM s’ha calculat, a partir de la relació 1 crèdit 
cada 4 alumnes. Criteri aprovat per a la planificació del POA 2007-08.

La càrrega docent generada és:

CURS
Nº Assignatures Troncals 

i Obligatòries
Càrrega docent (crèdits) Càrrega docent (EJC)

1er 13 63 2,6

2on 8 47,5 2,0

3er 6 37 1,5

OPT 6 27 1,1

TOTAL 33 174,5 7,3

Taula 10

OPT: Assignatures Optatives
EJC: Equivalent a Jornada Completa

• Els resultats de la previsió despeses per a l’ensenyament de Magisteri en Educació 
Infantil són els que es mostren a la taula següent anualment, a partir del pressupost 
2010 i fins al 2012 les xifres són les mateixes que les del 2010 on l’ensenyament ja 
està totalment desplegat:

PREVISIÓ DESPESA DE LA DIPLOMATURA MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

PDI PAS
Funcion 
Activitat 
Docent

Equipaments i 
Biblioteca

TOTAL

2007 (1 quat) 35.643 € 9.219 € 7.582 € 100.535 € 152.979 €

2008 131.718 € 27.656 € 22.945 € 51.425 € 233.744 €

2009 215.552 € 27.656 € 25.870 € 53.089 € 322.167 €

2010 265.012 € 27.656 € 25.870 € 5.590 € 324.128 €

Taula 11
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• Per calcular la despesa de PDI, al cost derivat de la càrrega docent, s’hi ha afegit el 
cost de la reducció de la dedicació del responsable d’ensenyament (un associat de 
8 hores) i el complement per càrrec.

• Pel que respecta al PAS, l’organització de la gestió dóna una importància significa-
tiva a la gestió centralitzada de campus, de manera que el PAS vinculat a l’ensenya-
ment es deriva de les necessitats específiques docents. Per a Magisteri en Educació 
Infantil, la previsió és d’un administratiu o administrativa.

• La despesa de funcionament té en compte el pressupost de l’activitat docent i el de les 
guies docents, i es calcula sobre la base dels mòduls i paràmetres habituals que uti-
litza la URV per elaborar el seu pressupost anual. La distribució entre el Campus i els 
departaments és la mateixa que es va establir en la memòria de creació del campus.

• En l’apartat d’equipament i biblioteca, s’ha considerat una dotació inicial per a fons 
bibliogràfic de l’ensenyament durant el període de desplegament, el pressupost de bi-
blioteca segons els criteris estàndards fixats per la URV (2.035, 00 al 2007, 3.925,00 
al 2008, i 5.589,00 ja consolidables a partir del 2009), i una dotació de posada en 
marxa i adequació dels espais a mesura que es vagi desplegant l’ensenyament. 

PREVISIÓ INGRESSOS DIPLOMATURA MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

Generalitat Ingressos per matrícula TOTAL

2007 (1 quat) 124.052 € 28.927 € 152.979 €

2008 178.781 € 54.963 € 233.744 €

2009 241.893 € 80.274 € 322.167 €

2010 243.854 € 80.274 € 324.128 €

Taula 12

Pel que respecta a la previsió d’ingressos, es consideren els derivats de la formalitza-
ció de la matrícula dels alumnes —segons l’estimació del preu del crèdit i les taxes per 
al curs 2007-08— i els procedents a través del finançament de la Generalitat establert 
en el seu model de distribució per a les universitats públiques de Catalunya, a més a 
més d’una subvenció “especial” de la Generalitat per ajudar a posar en marxa l’ense-
nyament durant els tres primers pressupostos. 

Relació amb 
centres i 
departaments

El centre de la Universitat en què incideix aquest procés és aquell en el qual s’ads-
criu l’actual oferta de Mestre en Educació Infantil. És a dir, la Facultat de Psicologia i 
Ciències de l’Educació. Per tant, amb la implantació d’aquest ensenyament al CTE no 
es crea cap nou centre sinó que tan sols s’integra al centre corresponent de la URV.

Pel que fa als departaments de la URV implicats a l’hora de proporcionar professorat 
per desenvolupar-hi la docència, no varien l’estructura organitzativa. Així mateix, el 
PDI que es pugui incorporar com a conseqüència de les necessitats docents de l’en-
senyament passarà a formar part de la plantilla dels departaments tenint en compte 
l’àrea de coneixement a la qual s’integri a tots els efectes, s’adscriurà al centre on 
imparteixi majoritàriament docència i es relacionarà funcionalment amb el CTE.

Els estudis 
de postgrau 
necessiten d’un 
context més 
favorable

La URV aposta decididament per establir reptes que aprofitin la singularitat del territori i 
generin coneixement per a transferir-lo a la societat per al seu benefici. Així, la previsió 
d’impartir els màsters, focalitzats d’una banda, a la gestió dels recursos hídrics i, de 
l’altra, a l’aqüicultura integrats en el programa de postgrau en Estudis de l’Aigua, ha de 
constituir una oferta de postgrau de caire emblemàtic.

Tanmateix, el disseny de la programació de postgrau adopta com a una de les principals 
premisses l’alineament entre la docència i la recerca. En aquest sentit, cal configurar un 
marc favorable per a l’èxit i la viabilitat d’aquestes iniciatives mitjançant la creació d’un 
centre de recerca en aquest àmbit que serveixi de plataforma per al desenvolupament 
d’aquestes estudis de postgrau. 

Tenint en compte les incerteses existents en relació al disseny del mapa de graus i que la 
creació d’estructures de recerca requereix temps es considera prematur la implantació 
d’aquests màsters. A més, tenint en compte la disponibilitat d’espais, aquesta nova oferta 
s’hauria de realitzar a la nova seu del campus a Remolins, on les infraestructures, recur-
sos i serveis han de garantir el desenvolupament de l’activitat acadèmica.
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La formació 
permanent 
sostenible

En l’àmbit de la formació permanent cal continuar amb la programació actual per 
garantir la seva consolidació sense perdre de vista qualsevol oportunitat de diversificar 
l’oferta orientada als agents socials i econòmics del territori.

5.2 R+D+I

Un centre de 
recerca lligat al 
territori

En aquesta segona fase d’implantació del Campus, es pretén crear un institut de recer-
ca que uneixi les experteses del ja existent Centre d’Aqüicultura de l’IRTA, la Unitat 
d’Ecosistemes Aquàtics de La Ràpita, l’Observatori de l’Ebre a Roquetes i tot el que 
pot aportar la URV. Durant aquests dos anys d’existència del Campus s’han establert 
relacions amb tots aquells centres en els que es fa recerca científica i es té la convicció 
que aquesta aposta, la d’un Institut de Recerca conjunt, és la que pot tenir més resul-
tats a curt termini amb una inversió més petita, és la que ofereix més garantia d’èxit 
i la que pot oferir resultats al territori en camps aplicats. No és, sens dubte, l’única 
possibilitat que s’ha explorat però sí que és la més reeixida. A més, les converses amb 
els equips directius, tant del centre de La Ràpita com de la direcció de l’IRTA i de 
l’Observatori de l’Ebre ho contemplen com una bona iniciativa, ja que hi ha molts as-
pectes a desenvolupar en què la URV i els centres del territori poden col·laborar, com 
són tots els relacionats en donar una visió més enginyeril als treballs de caire científic 
que es duen a terme.

La iniciativa del Centre de Recerca permetrà acostar-nos a la plenitud d’activitats del 
Campus de les Terres de l’Ebre a una major velocitat que si s’optés per una potenciació 
de la recerca a partir de la recerca feta com a resultat del creixement del Campus en 
ensenyaments de postgrau. La proposta no impedeix aquesta segona via sinó que la 
complementa i la millora.

També, la proposta del Centre de Recerca suposa un element de coherència amb el 
Pla Estratègic de la Recerca de la URV i un fort alineament amb la docència a incor-
porar en la darrera fase de consolidació del Campus, en la que caldrà fer un esforç 
per incorporar ensenyaments científico-tècnics que complementin els actuals, més 
centrats en els àmbits de les ciències de la salut i les ciències socials. S’aconseguirà 
així incidir en la visió transversal dels àmbits de la docència de postgrau i la recerca.

Centre de Recerca 
per a l’Observació 
i l’Estudi del Canvi 
Global (CROECG)

La proposta que es fa és la d’un centre conjunt, que es podria anomenar Centre 
de Recerca per a l’Observació i l’Estudi del Canvi Global en el que poder desen-
volupar aquests iniciatives conjuntes. Els objectius globals de treball del centre se-
ran els relacionats amb l’Atmosfera, amb els Ecosistemes Terrestres i els Ecosistemes 
Aquàtics. El centre es finançaria amb un esforç comú, de la URV (a través de l’ajut de 
la Generalitat), de l’IRTA i de l’Observatori de l’Ebre, i intentaria aprofitar alguns dels 
serveis ja existents.

El centre de recerca proposat donaria singularitat a l’oferta del territori i, al mateix 
temps, representaria una forta sinergia amb les iniciatives ja presents al territori. Les 
altres tres institucions amb les quals es compta per a aquesta iniciativa i que suporten 
la iniciativa són reconegudes internacionalment i, en el cas de l’Observatori de l’Ebre, 
té més de cent any d’existència. Aquest darrer aspecte possibilita la realització d’es-
tudis climatològics de canvi climàtic, ja que es disposa de llistes de dades d’àmplia 
longitud.

Per part de la URV a nivell de recursos constaria:

• PDI: constaria d’un director de recercainvestigador senior, que al mateix temps po-
dria estar implicat en algun ensenyament del Campus, 2 investigadors ordinaris i 2 
investigadors postdoctorals.

• PAS: 2 tècnics de laboratori per donar suport als investigadors i una plaça de suport 
administratiu.

• Funcionament: un pressupost de funcionament ordinari per cobrir les despeses bà-
siques corrents.

• Equipaments: una inversió inicial de 250.000 € pels costos que poden esdevenir 
d’adequacions dels espais de l’IRTA per encabir el nou centre de recerca.
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PREVISIÓ DESPESA CENTRE DE RECERCA

PDI PAS Funcionament Equipaments TOTAL

2008 174.427 € 95.018 € 30.000 € 250.000 € 549.445 €

2009 174.427 € 95.018 € 30.000 € 0 € 299.445 €

2010 174.427 € 95.018 € 30.000 € 0 € 299.445 €

Taula 13

5.3 RELACIONS UNIVERSITAT-SOCIETAT

Més projecció i 
presència de la 
Universitat en la 
societat de les 
Terres de l’Ebre

En aquesta segona fase en què volem expansionar i incrementar les activitats del cam-
pus, s’han de descentralitzar a les Terres de l’Ebre totes aquelles activitats on s’interre-
lacioni la Universitat amb la societat i el territori, i oferir a la comunitat universitària i 
a la població les mateixes activitats culturals i de lleure que les que gaudeixen els ciu-
tadans del Camp de Tarragona per la seva proximitat geogràfica amb la Universitat.

En aquest sentit, cal impulsar la presència a les Terres de l’Ebre de les aules d’extensió 
universitària, atès que només hi ha totalment arrelades les Aules de la Gent Gran, 
que ja s’organitzaven des de fa anys per la Fundació Universitària Dr. Manyà. A més, 
endegar nous projectes en aquest terreny, com implantar en el CTE altres aules —art, 
cinema, teatre, debat; a més, la coral i l’orquestra— és un dels reptes que la URV 
assumeix per augmentar la seva projecció a la societat de l’Ebre i dinamitzar l’àmbit 
cultural d’aquestes terres.

Un altre aspecte que cal emfasitzar són les activitats culturals organitzades ja des de 
l’any 2006 pel campus i que han comptat amb el suport de l’Ajuntament de Tortosa. 
Aquestes activitats s’han d’integrar en l’oferta d’extensió universitària, i comptar amb 
un finançament extern. Entre les activitats culturals previstes per al 2007, organitzades 
pel campus i comptant amb el finançament de l’Ajuntament de Tortosa, hi ha previstes 
3 exposicions, 3 activitats relacionades amb la música i la dansa, uns tallers intercul-
turals i diverses conferències sobre història del territori.

Per tal d’assegurar una bona gestió del desenvolupament d’aquest ventall d’activitats 
i el garantir el seu èxit, cal la presència d’un expert que s’encarregui de la vessant 
organitzativa, de promoció, difusió i gestió en cadascuna de les diferents àrees. A 
nivell pressupostari aquest desplegament d’aules implica un increment de costos en la 
vessant de despeses de personal, de funcionament, increment de costos que ha de ser 
finançat per la Generalitat de Catalunya:

PREVISIÓ DESPESA AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

PDI PAS Funcionament Equipaments TOTAL

2008 35.363 € 33.286 € 36.000 € 3.000 € 107.649 €

2009 35.363 € 33.286 € 36.000 € 0 € 104.649 €

2010 35.363 € 33.286 € 36.000 € 0 € 104.649 €

Taula 14

• Despeses de personal: gestionar aquestes activitats implica necessitats de PDI i PAS.

 Pel que fa al PDI, és necessària, com s’ha dit anteriorment, la presència de 
dinamitzadors culturals que facin de nexe entre les Terres de l’Ebre i Tarragona i 
que incentivin l’interès per consolidar les aules amb iniciatives i temàtiques pròpies 
del campus i del territori. L’estimació de les retribucions d’aquests dinamitzadors 
culturals és el que s’inclou sota l’epígraf de PDI de la taula superior.

 D’altra banda, les tasques d’organització d’aquest tipus d’activitats comporta, entre 
altres, la seva difusió, matriculacions, i la gestió dels pagaments al PDI. Aquestes 
són tasques d’administració competència del PAS, i donada l’actual estructura de 
gestió del campus, s’ha considerat necessari pressupostar una plaça d’un tècnic en 
extensió universitària.
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• Despeses de funcionament: les aules han de disposar d’un pressupost que permeti ab-
sorbir les despeses d’organització d’aquestes activitats, ja que la major part d’aquestes 
s’organitzen sota el paraigua de les aules d’extensió universitària, que són gratuïtes.

• Equipaments: per la posada en marxa inicial de les aules. 

 La Universitat d’Estiu ha de continuar sent un referent en el territori en aquesta fase 
d’expansió del campus, encara que amb un replantejament estratègic respecte a la 
seva conceptualització, ja que l’increment l’oferta de crèdits lliures que l’arribada 
del campus ha proporcionat als alumnes ha fet disminuir la demanda durant els 
cursos d’estiu del 2006.

 La nova Universitat d’Estiu ha de tenir com objectiu satisfer les necessitats forma-
tives dels col·lectius professionals de les Terres de l’Ebre, fent cursos a mida que 
siguin del seu interès, i comptant així amb una xifra d’alumnes que asseguri la seva 
viabilitat. La planificació dels 19 cursos d’estiu 2007 que es faran a les poblacions 
de Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, Horta de Sant Joan, Móra d’Ebre, Deltebre i La 
Sènia ja està dissenyada sota aquest nou marc. 

Campus extens a 
les Terres de l’Ebre

El Campus Extens de la URV és un projecte singular per afavorir el desenvolupament 
territorial, de les Terres de l’Ebre i d’altres comarques de Tarragona, basat en el conei-
xement. Té com a missió apropar el coneixement al territori establint un vincle estret 
amb la seva universitat de referència.

El Campus Extens s’està constituint mitjançant la implantació progressiva, en col-
laboració amb els ajuntaments i altres agents socials i econòmics d’una xarxa de 
centres anomenats antenes del coneixement en el territori d’influència de la URV, que 
desenvoluparan tres eixos d’actuació:

• Captar i donar resposta a les necessitats i expectatives del territori en les quals la 
Universitat pugui cooperar i vehicular-les cap als agents apropiats de la URV.

• Estendre les activitats i serveis de la URV al territori i fer visible la potencialitat dels 
recursos humans i materials de la Universitat.

• Dotar-se d’una identitat establint un programa d’activitats pròpies del Campus Extens.

Actualment, el projecte es troba en la seva etapa pilot, al final de la qual es preveu que 
s’hauran implantat antenes del coneixement en dotze poblacions de la demarcació 
de Tarragona. Pel que fa a les Terres de l’Ebre, en la primera fase d’aquesta etapa pilot 
s’han signat convenis amb els ajuntaments d’Amposta, de La Sénia i de Móra d’Ebre per 
a la implantació d’una antena del coneixement al municipi. En la segona fase s’ha pre-
vist contactar més municipis per incorporar-los al projecte (vegeu figura 2 pàgina 15). 

L’etapa pilot finalitzarà amb la programació i realització d’activitats als espais de les 
antenes, en principi el curs vinent, 2007-08.

5.4 SERVEIS I ORGANITZACIÓ

Un campus 
orientat a7per a 
l’alumne en tots 
els àmbits de la 
seva influència

Els nombrosos reptes de caire docent, d’extensió universitària i de recerca requereixen 
que la URV disposi d’una estructura i serveis de Campus orientats a la satisfacció dels 
seus usuaris. És necessari doncs, en aquesta segona etapa, posar en marxa serveis uni-
versitaris carents, tant en l’àmbit de la docència, com en el d’atenció a la comunitat 
universitària, i consolidar i incrementar-ne la qualitat dels que ja existeixen.

En l’aspecte acadèmic, la preinscripció universitària ha estat gestionada, fins aquest 
curs 2006-07 per la Direcció dels Serveis Territorials d’Educació. Està previst que a 
partir del curs 2007-08 la unitat de gestió dels expedients acadèmics del campus 
s’encarregui de la preinscripció universitària dels futurs alumnes universitaris de les 
Terres de l’Ebre.

Altres mancances que la URV assumeix com a reptes per aquesta nova etapa son els 
serveis orientats a/per a l’alumne:
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• Borsa d’habitatge: per facilitar la cerca d’allotjament adequat a la situació i neces-
sitats de l’estudiant.

• Borsa de treball: per facilitar la inserció laboral dels titulats, posant-los en contacte 
amb les empreses i institucions del nostre territori.

• Oficina de l’esport: orientada a fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport a 
la Universitat i de l’estudiant.

• Oficina del voluntariat: orientada a dedicar el temps de lleure a ajudar els que més 
ho necessiten i atendre les necessitats socials del nostre territori. 

En l’aspecte econòmic i de recursos, aquesta ampliació en l’estructura de serveis del 
campus suposa que fem una previsió dels següents costos, que hauran de ser finançats 
per la Generalitat de Catalunya:

PREVISIÓ DESPESA SERVEIS I ORGANITZACIÓ

PAS Funcionament Equipaments TOTAL

2008 33.286 € 11.000 € 3.000 € 47.286 €

2009 33.286 € 11.000 € 0 € 44.286 €

2010 33.286 € 11.000 € 0 € 44.286 €
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• PAS: la intregració d’aquests nous serveis al campus fa necessària la presència d’un 
tècnic que dinamitzi aquests serveis d’atenció a la comunitat universitària.

• Funcionament: s’han dotat d’un pressupost corrent de 1.000 € per a la borsa d’habi-
tatge, 1.000 € per a la borsa de treball, 3.000 € per a l’oficina del voluntariat i 6.000 
€ per al funcionament corrent de l’oficina de l’esport. 

• Equipaments: per la posada en marxa inicial d’aquests serveis.

5.5 MANCANCES FASE 1 DE CREACIÓ DEL CAMPUS

Les necessitats 
futures passen 
per adequar les 
mancances actuals

Com a conseqüència de l’anàlisi del període d’implantació del campus (fase 1 2005-
07), s’han detectat carències en el dimensionament de l’estructura de gestió del cam-
pus i en el finançament per part de la Generalitat de Catalunya de la despesa real del 
personal docent integrat en aquesta primera fase. 

PREVISIÓ MANCANCES FASE 1

PDI PAS Funcionament TOTAL

2007 200.000 € 0 € 0 € 200.000 €

2008 200.000 € 14.566 € 25.000 € 239.566 €

2009 200.000 € 14.566 € 25.000 € 239.566 €

2010 200.000 € 14.566 € 25.000 € 239.566 €

Taula 16

• PDI: la xifra de 200.000 euros, correspon al dèficit de finançament de la Generalitat 
com a conseqüència del diferencial entre la despesa actual del personal docent 
integrat al campus i l’estimació d’aquesta despesa realitzada en la memòria de cre-
ació del campus. El diferencial s’explica principalment per la integració en comissió 
de serveis del personal docent de l’ensenyament d’infermeria.

• PAS: la necessitat d’atendre el servei de biblioteca en cap de setmana, fa necessari 
la dotació de 0,5 tècnic especialista de biblioteca de cap de setmana.

• Funcionament: l’experiència d’aquests dos anys de funcionament del campus, ha 
posat de manifest la necessitat de contractació d’un servei de consergeria en torn de 
matí per a l’ensenyament d’infermeria.
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5.6 EL NOU EDIFICI DEL CAMPUS

Concurs del 
nou campus 
universitari de les 
Terres de l’Ebre

 El nou edifici del campus universitari, a mig camí entre el parc i la ciutat, vol per-
metre una fàcil integració amb l’entorn del parc, però per altra banda també ofereix 
una façana més urbana que es relliga amb la façana urbana present a la ciutat. 

 L’edifici es projecta sobre una parcel·la de gairebé 10 mil metres quadrats i es dis-
tribueix en una planta baixa, primera, segona i tercera. 

• Planta baixa: s’hi situen els serveis més públics o oberts, com la biblioteca, la cafe-
teria, els serveis a estudiants (aula d’informàtica, reprografia, etc.), i el vestíbul.

• Planta primera: en aquesta planta es distribueix l’aulari en 4 aules grans amb cabu-
da per a un màxim de 126 alumnes, 8 aules mitjanes (màxim 90 alumnes) i 5 aules 
petites per a un màxim de 48 alumnes.

 A més a més de l’aulari, s’inclouen en aquesta planta la consergeria, els lavabos, un 
magatzem per a material docent i un altre per a neteja, patis i amplis espais comuns 
de pas.

• Planta segona: aquesta planta es dedica als departaments, i als despatxos del seu 
professorat.

• Planta tercera: s’hi ubiquen els despatxos per a la direcció i gestió del campus, i els 
espais dedicats a la recerca. 

 El nou edifici del camps amb el seu dimensionament contempla espais per al des-
plegament d’un nou ensenyament científicotecnològic.

 La previsió del cost total del projecte és de 15 milions d’euros, quantitat que s’ha de 
tenir en compte pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa dintre del nou 
pla d’inversions universitàries 2007-2012.

 Per veure més detall del projecte del nou edifici del campus, s’adjunta l’avantpro-
jecte de l’edifici realitzat pels arquitectes Ravetllat, Ribas i Ferrando.
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6. INCREMENT DEL PRESSUPOST DEL CAMPUS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA FASE 2

Un campus 
sostenible 
econòmicament

Els objectius fixats en aquesta segona fase del campus requeriran uns recursos addicio-
nals als consolidats en la fase 1 de creació del campus, per cobrir la despesa de perso-
nal, funcionament i posada en marxa que suposa implantar al campus l’ensenyament 
de Magisteri en Educació Infantil, la creació del centre de recerca i l’ampliació de ser-
veis universitaris i aules d’extensió. A més a més d’aquestes necessitats, s’han detectat 
mancances durant l’etapa d’implantació del campus, que podem resumir en 0,5 plaça 
d’un tècnic especialista de biblioteca per cobrir el servei d’atenció el cap de setmana, i 
la necessitat d’ampliació del servei de consergeria a l’Escola d’Infermeria en el torn de 
matí, a més a més de la necessitat de cobrir el dèficit de finançament per unes despeses 
de personal docent superiors a les previstes en la fase de creació de campus. 

Taula 17
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2007 2008 2009 2010

MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL
TOTAL INGRESSOS 152.978 233.743 322.167 324.127
Matrícula 28.927 54.962 80.273 80.273
Subvenció bàsica 59.646 111.037 191.353 191.353
Subvenció derivada 6.340 25.128 42.397 52.501
Subvenció especial GNT 58.065 42.616 8.143 0
TOTAL DESPESA 152.978 233.743 322.167 324.127
PDI 35.643 131.717 215.552 265.011
PAS 9.219 27.656 27.656 27.656
Funcionament 7.356 21.631 23.993 23.993
Inversions 100.761 52.739 54.966 7.466
CENTRE DE RECERCA
TOTAL INGRESSOS 0 549.445 299.445 299.445
Subvenció derivada 0 43.358 43.358 43.358
Subvenció especial GNT 0 506.087 256.087 256.087
TOTAL DESPESA 0 549.445 299.445 299.445
PDI 0 174.428 174.428 174.428
PAS 0 95.018 95.018 95.018
Funcionament 0 30.000 30.000 30.000
Inversions 0 250.000 0 0
SERVEIS GENERALS
TOTAL INGRESSOS 0 154.935 148.935 148.935
Subvenció derivada 0 8.790 8.790 8.790
Subvenció especial GNT 0 146.145 140.145 140.145
TOTAL DESPESA 0 154.935 148.935 148.935
PDI 0 35.363 35.363 35.363
PAS 0 66.571 66.571 66.571
Funcionament 0 47.000 47.000 47.000
Inversions 0 6.000 0 0
MANCANCES FASE 1
TOTAL INGRESSOS 200.000 239.566 239.566 239.566
Subvenció especial GNT 200.000 239.566 239.566 239.566
TOTAL DESPESA 200.000 239.566 239.566 239.566
PDI 200.000 200.000 200.000 200.000
PAS 0 14.566 14.566 14.566
Funcionament 0 25.000 25.000 25.000

DETALL INCREMENT PRESSUPOST CTE PER    
FASE 2 - PER OBJECTIUS

2007 2008 2009 2010

TOTAL INGRESSOS 352.978 1.177.689 1.010.112 1.012.073
Matrícula 28.927 54.962 80.273 80.273
Subvenció bàsica 59.646 111.037 191.353 191.353
Subvenció derivada 6.340 77.276 94.545 104.649
Subvenció especial GNT 258.065 934.413 643.940 635.797
TOTAL DESPESA 352.978 1.177.689 1.010.113 1.012.073
PDI 235.643 541.508 625.343 674.803
PAS 9.219 203.811 203.811 203.811
Funcionament 7.356 123.631 125.993 125.993
Inversions 100.761 308.739 54.966 7.466

RESUM INCREMENT PRESSUPOST CTE PER FASE 2
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Finançament de 
la Generalitat 
a través del 
nou model de 
finançament 
universitari

La subvenció especial de la Generalitat necessari per a les futures necessitats del cam-
pus, pot ser assumida dintre de l’increment del 12% anual en el finançament univer-
sitari pactat en el nou model de finançament entre el DIUE i les universitats públiques 
catalanes. Així si s’incrementa la subvenció del DIUE al Campus de les Terres de l’Ebre 
el 2007 (1.643.200 euros) en un 12% anual, els resultats són els que apareixen en la 
taula inferior:

Taula 18

Com es veu en la taula superior, a nivell global el finançament és suficient per co-
brir les necessitats del campus, sempre que eliminem de les necessitats del 2008 
els 250.000 euros necessaris per a la posada en marxa del centre de recerca, ja que 
aquesta posada en marxa hauria de ser finançada pel departament competent en re-
cerca. Tenint en compte aquesta darrera consideració, fins i tot hi ha un romanent de 
782 euros. No obstant, si se segueix aquesta via de finançament, la URV haurà de 
cobrir el decalatge que hi ha entre les necessitats i el finançament els exercicis 2007 i 
2008, per recuperar-ho després amb l’excés del finançament del 2009 i 2010.

Nota: tots els càlculs s’han realitzat amb preus contants 2007.
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7. NOU DIMENSIONAMENT PLANTILLA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Finançament de 
la Generalitat 
a través del 
nou model de 
finançament 
universitari

Com a conseqüència del desplegament de nous serveis i activitats universitàries, 
la creació d’un centre de recerca, i de les carències detectades de funcionament 
durant dos anys s’ha fet necessari replantejar-se el dimensionament de l’estructura de 
gestió, proposant a partir dels objectius fixats en aquesta memòria, i de les carències 
detectades en la fase d’implantació del campus, els següents increments de plantilla 
de PAS, increment que ha quedat reflexat en els pressupostos de l’apartat anterior:

 Nombre places
Serveis centralitzats de campus 2,5

Centres-Ensenyaments 1
Centre de recerca 3

TOTAL 6,5

Finançament de 
la Generalitat 
a través del 
nou model de 
finançament 
universitari

En resum, les noves places que es preveuen crear tenen com a objectiu:

• Garantir la gestió de les activitats d’extensió universitària, que es preveu desenvolu-
par sota el lideratge del CTE, des de l’actual estructura de gestió central del Campus. 
Conseqüentment, es preveu crear una plaça de tècnic responsable de gestió de l’ex-
tensió universitària, i una plaça de tècnic de la comunitat universitària (vegeu taula 
14 pàg. 25).

• Atendre les necessitats de gestió i suport a processos acadèmics derivats de la implan-
tació dels estudis de Mestre en Educació Infantil. Per tant, es pretén definir una plaça 
de perfil administratiu vinculada a aquesta nova titulació (vegeu taula 11 pàg. 21).

• Dotar el futur centre de recerca d’una plantilla inicial de personal tècnic i adminis-
tratiu que doni suport a l’activitat que s’hi desenvolupi (vegeu taula 13 pàg. 24).

• Atendre les necessitats horàries del servei de biblioteca del campus durant els caps 
de setmana, amb la dotació pressupostària de 0,5 plaça d’un tècnic especialista de 
biblioteca de cap de setmana (vegeu taula 16 pàg. 27).

Aquest increment en el dimensionament del personal d’administració i serveis del 
campus, juntament amb la plantilla de la fase de creació del campus, fa que comptem 
amb una plantilla global acumulada del PAS a la fase 2, de 21,5 places, estructurada 
com es relaciona en el quadre adjunt.
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Descripció Categoria Nombre places

Tècnic responsable de gestió I 1

Tècnic de suport a la direcció B18 1

Administratiu C16 1

3

Descripció Categoria Nombre places

Responsable de gestió C22 1

Administratiu C16 2

3

Descripció Categoria Nombre places

Tècnic de gestió extensió universitària II 1

1

Descripció Categoria Nombre places

Tècnic d'atenció a la comunitat universitària II 1

1

Descripció Categoria Nombre places

Tècnic informàtic de comunicacions II 1

Tècnic multimèdia III 2

3

Descripció Categoria Nombre places

Responsable biblioteca B18 1

Tècnic especialista biblioteca III 1

Tècnic especialista biblioteca III 0,5

2,5

Descripció Categoria Nombre places

Auxiliar de serveis E12 1
1

14,5

GESTIÓ ATENCIÓ COMUNITAT UNIVERSITÀRIA CAMPUS

Subtotal

SERVEIS AUXILIARS

Subtotal

 FASE CONSOLIDACIÓ CAMPUS TERRES DE L'EBRE (2007-2012)

GESTIÓ DELS EXPEDIENTS ACADÈMICS DEL CAMPUS

PLANTILLA DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DELS SERVEIS 
CENTRALITZATS DE CAMPUS - FASE CONSOLIDACIÓ CAMPUS TERRES DE L'EBRE 2007-

2012

DIRECCIÓ DEL CAMPUS

Subtotal

Subtotal

SUPORT INFORMÀTIC AL CAMPUS

TOTAL

Subtotal

GESTIÓ EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA CAMPUS

Subtotal

BIBLIOTECA DEL CAMPUS

Subtotal
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Taula 18. En blau les places de nova creació

Descripció Categoria Nombre places

Administratiu C16 1
Subtotal 1

Administratiu C16 2
Subtotal 2

Administratiu C16 1
Subtotal 1

4

Descripció Categoria Nombre places
Tècnic de laboratori I 1
Tècnic de laboratori III 1
Administratiu C16 1

Subtotal 3
3

Nombre places

Serveis centralitzats de campus 14,5
Centres-Ensenyaments 4
Centre de recerca 3
TOTAL 21,5

RESUM PLANTILLA PAS CAMPUS TERRES DE L'EBRE. FASE 2007-2012

EMPRESARIALS I TURISME

TOTAL

TOTAL

MAGISTERI EDUCACIÓ INFANTIL

PLANTILLA DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DEL CENTRE DE RECERCA - 
FASE CONSOLIDACIÓ CAMPUS TERRES DE L'EBRE 2007-2012

PLANTILLA DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DELS 
CENTRES/ENSENYAMENTS - FASE CONSOLIDACIÓ CAMPUS TERRES DE L'EBRE 2007-

2012

INFERMERIA 

2727 FOU 49 / Consell de Govern de 2 de maig de 2007 / Organització i recursos


