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 1.Salutació del President 

 

Aquest curs indubtablement ha estat marcat per la pandèmia del Covid-

19, aquesta situació ha posat de manifest la diferència entre feines virtuals 

i no virtuals i les essencials i no essencials. 

El sector universitari en general i la Universitat de Lleida en particular ha 

passat amb nota l’adaptació  de la presencialitat a la virtualitat en 72 

hores, la nostra universitat ha pogut finalitzar el curs acadèmic amb la 

formació virtual i les avaluacions corresponents, el personal 

d’administració i serveis ha continuat treballant telemàticament i tot 

aquesta adaptació ha estat gràcies a la gestió rectoral i els equips 

directius, la coordinació dels serveis informàtics de la UdL i la 

responsabilitat i generositat de tota la comunitat universitària.  

Des del Consell Social hem continuat treballant i col·laborant més que mai 

amb la comunitat universitària per tal de donar el nostre suport en tots 

aquells aspectes que han estat necessaris alhora que s’han fet 

actuacions concretes pròpies de les nostres funcions. 

Superada aquesta primera etapa, vindran moments complicats de manca 

de recursos públics  i dificultats econòmiques de les empreses i les 

famílies i caldrà gestionar aquesta nova realitat amb entusiasme, 

solidaritat i flexibilitat. Però en cap moment podem defallir d’apostar pel 

coneixement que és essencial i la base de una millor societat. 

Cordialment, 

Delfí Robinat i Català 

President del Consell Social de la UdL 

 

 



2. Composició del Consell 

 President   

 
Sr. Delfí Robinat Català 

 

 Representants de la societat catalana 

Consell Executiu  

                                                          
Sr. Antonio Pujol González ( vicepresident)    Sra. Sílvia Falip Toló 
 

Parlament de Catalunya   

                                                                     
Sr. Antoni Gelonch Viladegut                              Sr. Óscar Uceda Márquez 
 

Organitzacions sindicals   

                                                   
Sr. José Luis Aguilà Barranco (UGT)               Sra. Cristina Rodríguez Vila 
(CCOO)  
 

Organitzacions empresarials  

                                                                                
Sra. Rosa Eritja Casadellà                                 Sr. Jaume Saltó Albareda  
(Foment del Treball de Catalunya)                 (PIMEC) 



 Ens  locals                                                 Antic alumne  

                                       

Sr. Joan Gilart Escuer                        Sr. Josep M. Moragues Serna 
    

 Convidats permanents 
           

                                                
              Sr. Antoni Garí                 Sr. Manuel Raventós             Sr. Xavier Bustos 
              Montané                              Raventós     
 

 
  Representants del Consell de Govern de la Universitat 

 

Membres nats  

                                   
                                     Dr. Jaume Puy , 

            rector   

                                          
Sr. Josep Maria Sentís     Dr. Ramon Saladrigues                   Dra. Dolors   Toldrà                                                                                                            

gerent   fins   19 de            gerent, des de 19 de desembre    secretària general                                                                                

desembre de 2019            de 2019 

 

 

 



Personal docent i investigador                   Personal d'administració i 

serveis 

                                                   
Dra. Montserrat Casanovas                               Sra. Teresa Parache 

 

 

                           Estudiantat                           

                                                
               Sr. Axel Albendea                       Sr. Josep Maria Gimenez 

               Fins el 23 d’octubre                   des del 23 d’octubre de 2019. 

 

 

        Secretària  Executiva del Consell Social 

                                                                                                   

                                          
Sra. Conxita Villar Mir 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Assistència i participació activitats i 

esdeveniments 

 

 



Setembre 
 

6. Assistència acte Inauguració Curs Acadèmic 2019-20 Sistema 

Universitari Català. A la UPF. Conxita Villar , secretaria executiva CS. 

        

 

16. Assistència a la reunió del Pla d’Acció Transversal per als ODS 

organitzat pel vicerectorat d’estudiants i ocupabilitat i la coordinadora 
de Compromís Social, Igualtat i Cooperació de la UdL. Conxita Villar, 
secretaria executiva CS. 

18. Assistència al Seminari “Innovació i Reptes Socials a Catalunya” 

organitza ACUP Palau Macaya. Conxita Villar, secretaria executiva CS. 



                

 

 20. Diàleg amb els grups d’interès, 

 Paco Garcia, vicerector de Política Institucional i 

Planificació Estratègica. 

 Antoni Garí, convidat permanent del Ple. 

 Quim Ros, vicerector de recerca i Leticia Carro tècnica 

UdL. 

 Ferran Badia coordinador delegat del rector a 

Igualada i Magda Valls ,directora de l’EPS. 

 Carles Alsinet, PDI de la FEPTS i director de la Càtedra 

Innovació Social de la UdL. 

23. Coordinació de la reunió grup de treball CEIER. Conxita Villar, 

secretària executiva CS.    

24. Assistència a l’acte Inauguració Curs Acadèmic 2019-20 UdL. Lliçó 

inaugural a càrrec del Sr. Manuel Martin Neira a la Sala Víctor Siurana. 

Antonio Pujol, Josep Maria Moragues, membres del Ple i Conxita Villar, 

secretaria del CS. 



        

 

                                                                                                         

 
 

 

Octubre 
 

3. Participació en el Jurat de la 16ª edició dels Premis de Treball de 

Recerca d’Estudiants de Batxillerat o/i Cicles formatius de Grau 

Superior. Conxita Villar, secretària executiva Consell Social. 

3. Assistència a l’acte de reconeixement al Dr. Jaume Porta per la seva 

trajectòria acadèmica i de servei a la Universitat de Lleida, al Centre 

de cultures i cooperació transfronterera del Campus de Cappont . 

Josep Maria Pujol, ex-president del Consell Social, Joan Gilart, membre 

del Ple i Conxita Villar, secretària executiva  del CS. 



      

 

4. Diàleg amb els grups d’interès, 

 Rosa Eritja, membre del Ple en representació Foment del Treball 

 Nuria Camps i Tresa Torres, responsables a la UdL del 

programa UdL*Tothom 

 Jaume Saltó i Carles Giribet, presidents de les Cambres de 

Comerç de Lleida i Tàrrega respectivament. 

 Carles Florensa , director de CFC de la UdL  i Anna Soldevila, 

PDI UdL. 

7. Participació sessió del Consejo de Campus Iberus de forma telemàtica 

Delfí       Robinat , president del CS. 

 

  8.Deliberació Jurat Premis Consell Social 2019. Categoria 1 i 3. 

  8.Participació Acte públic reivindicatiu de la Comunitat Universitària 

per a denunciar de manca de recursos al Paranimf de la UB. Delfí 

Robinat  president i assistència Conxita Villar, secretària.  



   

 

11. Deliberació Jurat Premis Consell Social 2019. Categoria 2 

11. Participació en el Grup de treball 7, tercera sessió del Pacte nacional 

de la societat del coneixement, Conxita Villar, secretària del Consell. 

23. Assistència reunió sessió ordinària del Consell de Govern Antonio 

Pujol i Maria Rosa Eritja, membres del Ple del CS.  

24. Col·laboració amb la Jornada “El paper dels comerços a internet 

oportunitat o negoci?” organitzada per Fecom a l’edifici de rectorat de 

la UdL. 

                       

            

 

Novembre 
 

4.Participació en el Comitè executiu i el Consell general del  consorci 

GlobaLleida. Delfí Robinat, president del CS. 



4.Assistència acte de GlobaLleida amb la Conferència a càrrec de Jordi 

Urbea “Com transformar la comunicació i el teu negoci en l’era digital”. 

Secretària del Consell, Conxita Villar. 

 

 

5. Assistència a l’afterwork “Mat Collishaw the end of innocence” 

organitzat per Forum empresa i Fundació Sorigué. Antonio Pujol, 

vicepresident del Consell Social. 

7. Participació i assistència a l’acte de inici de curs acadèmic 2019-20 del 

Campus Universitari de Igualada-UdL amb la lliçó inaugural a càrrec 



del Dr. Bonaventura Clotet director de l’Institut de Recerca de la Sida 

IrisCaixa, Delfi Robinat, president i Conxita Villar, secretària executiva 

del Consell Social. 

 

 

 

13. Assistència a l’acte de reconeixement al Dr. Joan Viñas per la seva 

trajectòria acadèmica i de servei a la UdL. Delfí Robina, president, 

Rosa Eritja i Josep Maria Moragues, membres del Ple  i Conxita Villar, 

secretària del CS. 



 

14. Assistència a la jornada  “El dia per a les empreses de Lleida” 

organitzat per PIMEC a la Llotja de Lleida. Conxita Villar, secretària CS 

 

17. Participació i organització de la Trobada territorial de secretaris de 

Consell Socials de les universitats públiques catalanes,  Estany de Vila-

sana,  i Castell del Remei. Conxita Villar, secretària executiva Consell 

Social UdL. 



 

 

 

18. Diàleg amb els grups d’interès, reunió entre el president de la 

Diputació de Lleida Joan Talarn i Delfí Robinat, president del Consell 

Social. 

19. Assistència a l’acte institucional amb motiu dels 25 anys de servei de 

la Universitat de Lleida i lliurament de les distincions de la UdL. Conxita 

Villar, secretària executiva CS. 



 

20. Assistència a la presentació i inauguració de l’exposició “El Quijote 

de Cervantes en tu puño y letra” amb la conferència a càrrec de Dr. 

Javier Aparicio Maydeu catedràtic de literatura espanyola i literatura 

comparada de la UPF. Conxita Villar , secretària del Consell Social.  

        

 

 



 

22. Diàleg amb els grups d’interès,  

 Ramon Roca i Felix Gonzalez, responsables de 

GlobaLleida i GlobaLleida inversions 

 Guanyadors/res dels Premis Consell Social 2019, 

estudiants i empresaris. 

22. Acte entrega dels Premis Consell Social 2020 

Estudiants premiats Alba Torné Ruiz, Marta Gort Paniello, Sara 

Mostafa Shaalan, Rut Sabaté Cao, Joan Codina Fabra, Radu 

Spaimoc. 

Estudiants accèssit Enric Ribas Llauradó i Elena Rúbies García 

Empreses premiades  en categoria gran empresa  a CRICURSA 

GROUP                                                    

en categoria petita i mitjana empresa MALTERIA LA MORAVIA SL 

 
 



 



 



25. Reunió de la Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials del Consell 

Social en motiu del pressupost 2020 

25. Participació i assistència en el lliurament del Premi Alfons de Borja 

d’Alumni UdL a l’Associació Amics de la Seu Vella, Delfí Robinat, 

president del CS, Rosa Eritja i Antonio Pujol, membres del Ple  i Conxita 

Villar, secretària executiva. 

                    

                 

 

 



28. Assistència al dinar club fòrum empresa amb Jose Maria Gonzalez, 

president de Pimec. Conxita Villar, secretària executiva Consell Social 

i el vicerector de recerca, Quim Ros. 

               

 

                                             

         
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

 



Desembre 
 

  11. Assistència Consell de Govern UdL Rosa Eritja, membre del CS i 

Secretària             

          del Consell, Conxita Villar. 

 12. Assistència a la Jornada de la Càtedra AgroBank de la UdL amb el 

títol                      

           “Aigua i Sostenibilitat” amb l’entrega de Premi Millor Tesi Doctoral 

a la Llotja.                

           Delfí Robinat, president i Conxita Villar, secretària del Consell. 

 

 

 

 

 

 



 

15. Participació com a voluntaris en la Marató de TV3. Delfí Robinat, 

president  i Conxita Villar, secretària del CS de la UdL 

 

 

17. Assistència sessió Ordinària 3/19 de la Junta Rectora de l’IEI en 

representació del Consell Social. Montse Casanovas, membre del Ple. 

 

19. Ple 3/19, S’adjunten acords  

              

  



  Gener  

 

10. Diàleg amb els grups d’interès , 

 Rosa Soler directora de l’Escolà de doctorat de la UDL.  

 Representants de l’associació Down Lleida, amb Olga Pares, 

presidenta 

 Representants de la Càtedra d’Empresa Familiar de la UdL i 

el president de l’associació d’Empresa Família a Lleida, Marc 

Ceron. 

14. Participació en la reunió del Secretari d’Universitats de la 

Generalitat, Francesc Xavier Grau, amb els presidents dels Consells 

Socials de les universitats públiques catalanes. Delfí Robinat, president 

CS de la UdL. 

14. Assistència a l’acte de inauguració de l’Exposició “Impresiones 

intimas” a càrrec de Marta Lopez Acevedo al Centre de Cultures i 

Cooperació Transfronterer del Campus de Cappont  de la UdL. Conxita 

Villar, secretaria del Consell Social. 

 



 

16. Participació en la reunió de la Comissió de transferència de la 

Conferencia de Consejos Sociales a Madrid. Conxita Villar, 

secretària del Consell.  

       

 

17. Diàleg amb els grups d’interès, 

 Laia Rogel, presidenta associació AP de directives i 

empresàries de  Lleida i altres membres de la junta de AP 

Lleida. 

 Isabel del Arco, directora càtedra de universitats saludables 

Paco Garcia, vicerector de política institucional i planificació 

estratègica Paco Garcia 

 Jordi Latorre, vicepresident diputació 

  20. Diàleg amb els grups d’interès, reunió entre l’alcalde de Lleida, 

Miquel Pueyo  i Delfí Robinat, president del Consell Social.  

31. Diàleg amb els grups d’interès, 

 Eva Figuera de Associació Espanyola Contra el Càncer a 

Lleida 

 Cristina Solé, professora de la facultat de Lletres 

 Joan Saura president associació Allem, associació d’entitats 

del tercer sector  

 Jordi Voltas i Ignacio Romagosa, catedràtics ETSEA 



 

 

Febrer  

14. Reunió de treball de promoció UdL, equip Consell Social amb Jordi 

Montaña, Isa Moll i el coordinador de de comunicació , difusió i premsa, 

Estanislau Fons. 

14.Diàleg amb els grups de interès  

 Jaume Puy, rector de la UdL 

 Josep Maria Giménez i altres representants del Consell del 

l’estudiantat de la UdL . 

 Ramon Saladrigues, gerent UdL 

18. Assistència al Consell de Govern de la UdL. Rosa Eritja, membre del 

Ple i Conxita Villar, secretària del CS,  

21. Assistència a dinar de treball amb Roger Torrent, president del 

Parlament de Catalunya organitzat per  Forum empresa . Conxita Villar , 

secretària del Consell. 

 

21. Reunió president del Consell Social  amb el rector i el gerent de la 

UdL. 



24. Assistència a la reunió agenda 2030: una dècada per a actuar 

organitza vicerectorat d’estudiants i ocupabilitat i la coordinadora de 

compromís social , igualtat i cooperació. Conxita Villar, secretària 

Consell Social. 

 

 

28.Assistència  a la 5a Trobada empresarial de transformació digital 

organitzat per Xtratègics  al teatre l’Amistat de  Mollerussa, Conxita 

Villar, secretària Consell Social. 



                 

 

 

                

28. Ple 1/20, s’acorda la tercera convocatòria dels Premis Consell 

Social. S’adjunten acords. 



 

Març 

6. Assistència al Curs de procediment administratiu. Conxita Villar, secretària 

del Consell  

6. Diàleg amb els grups de interès  

 Josep Presseguer, gerent de Fruits de Ponent i Anna Rodriguez, 

professora associada a la FIF de la UdL.  

 Antoni Blanch, director de la Càtedra Jean Monnet de la UdL.  

11. Reunió de treball Campus Iberus, trobada a Saragossa dels 

secretaris tècnics dels Consells Socials de les universitats de la Rioja, 

Navarra, Saragossa i Lleida.       

13. Suspensió activitats presencials estat l’alarma del COVID-19 fins a 

nova ordre.    

16. Inici del teletreball del PDI i PAS a UdL. Fase 0. 

24. Participació en la reunió telemàtica entre els gestors de les xares 

socials UdL, secretària del Consell Social, el Consell Social té compte 

de twitter @SocialUdL  i web  http://www.udl.cat/ca/organs/consell/. 

 

Abril  

3. Participació en la junta telemàtica de patrons de la Fundació 

Universitat de Lleida. Delfí Robinat, president del consell social. 

7.Participació a la reunió virtual de presidents dels Consell Socials de 

les universitats públiques catalanes i el secretari d’universitats en 

Francesc Xavier Grau. Delfí Robinat, president del Consell Social 

9. Assistència a la conferència i debat amb Alfred Pastor, per reflexionar 

sobre el futur immediat, organitzat per fòrum empresa. Antoni Pujol, 

vicepresident del Consell Social. 

15.Convocatòria Premis Consell Social 2020, tercera edició. 

17. Diàleg amb els grups de interès  



 reunió virtual amb Fèlix Gonzalez , director GlobalLleida 

inversions, Ramon Roca, president de GlobalLleida, Olga Martin , 

vicerectora i Jose Alonso, director Càtedra Emprenedoria UdL.  

22. Assistència telemàtica a la conferència i debat amb Ramon Morell, 

economista, per reflexionar sobre "Crisis, pandemia i post pandemia", 

organitzat per Fòrum empresa. Antoni Pujol, vicepresident del Consell 

Social. 

24.  Diàleg amb els grups de interès  

 Ferran Badia vicerector de Política Institucional i Planificació 

Estratègica. 

27. Participació a la reunió virtual de secretaris dels Consell socials de 

les universitats del Campus Iberus . Conxita Villar, secretària del Consell 

Social de la UdL. 

28. Assistència telemàtica al Consell de Govern virtual, Maria Rosa 

Eritja, Antonio Pujol, membres del Ple i Conxita Villar, secretària del 

Consell. 

30. Publicació candidatura Premis Consell Social 2020 al diari Segre, la 

Mañana i Xarxes socials 

 

30. Assistència telemàtica a la conferència i debat amb Rafael Oncins, 

del grup Plus Fresc. Antonio Pujol, vicepresident del Consell Social. 

30. Ple 2/20 del Consell Social. S’adjunten acords. En caràcter virtual 

  



                     

                                                                                                                                                                                                                                    

 

Maig 
  

5. Participació a la Trobada virtual dels Consell Socials de les 

universitats públiques catalanes, de presidents i secretaris Delfí 

Robinat, president i Conxita Villar, secretària executiva. 

8. Assistència telemàtica, a la conferència i debat de Miquel Nadal, 

economista i Secretàri del High Level Panel de la Federació 

Internacional de l'Automòbil (FIA), per reflexionar sobre "Aplanar les 

corbes. COVID-19 en el sector de l'automòbil a nivell mundial". 

Organitza Fòrum empresa. Antonio Pujol, vicepresident del Consell 

Social. 

8. Participació a la reunió telemàtica secretaris tècnics del Campus 

Iberus d’excel·lència. Conxita Villar, secretària executiva. 

           

  8. Diàleg amb els grups de interès  



 amb Montse Rué ,vicerectora d’estudiants i ocupabilitat  i Estanis 

Fons, coordinador de comunicació difusió i premsa per promoció 

Portes obertes amb famílies de caràcter virtual 

13. Participació en Consejo Campus Iberus, caràcter telemàtic, Delfí 

Robinat, president. 

13. Participació en el Plenari del Pacte nacional de la societat del 

coneixement, Conxita Villar, secretària executiva del Consell Social de la 

UdL. 

                           

 



15. Assistència telemàtica a la conferència i debat amb Miquel Pueyo, 

alcalde de  Lleida . Organitzat per Fòrum empresa. Delfí Robinat i 

Antonio Pujol, president i vicepresident del Consell Social. 

20. Reunió amb grups de interès 

 amb Sisco Giné, vicerector d’ordenació acadèmica; Magda Valls, 

directora EPS ,  Luisa Cabeza i Isabel del Arco. PDI de la FEPTS i 

l’EPS, per valorar la proposta de la candidatura col·lectiva per a 

la Distinció Jaume Vicens Vives 

 amb el rector de la UdL, president Fundació ALDA i Carles 

Alsinet PDI de la FEPTS, per valorar la col·laboració entre la UdL 

i la Fundació. 

22. Enviament de les candidatures UdL per a la distinció Jaume Vicens 

Vives, com a proposta del Consell Social. 

22. Assistència telemàtica a la conferència i debat amb Ferran 

Tarradelles representant a Barcelona de la Comissió Europea, organitzat 

per Fòrum empresa.  Antonio Pujol, vicepresident del CS i Conxita Villar, 

secretària executiva. 

22. Assistència telemàtica a la Junta rectora del IEI en representació 

Consell Social la Montse Casanovas representant del PDI al Consell 

Social.  

26. Reunió comissió de Pla de comunicació dels Consells Socials de les 

universitats públiques catalanes, presidents i secretaris  de la UdL, UPC 

i UB. 

27. Reunió de secretaris tècnics de les universitats dels Campus Iberus 

d’excel·lència. 

29. Assistència telemàtica a la conferència i debat amb Ramon Termens 

, president del Grup Taurus, per reflexionar sobre "Conseqüències reals 

que tindrà la crisi del coronavirus al món del negocis internacionals. 

Veure'm una configuració de les cadenes globals de valor?". Organitzat 

per Fòrum empresa. Antonio Pujol, vicepresident del Consell Social. 

29. Reunió grups de interès  

 Associació Pallas, la vicerectora d’estudiants i ocupabilitat i el 

coordinador de comunicació, difusió i premsa de la UdL , amb la 

finalitat de millorar l’accés  a les famílies al promoure la universitat 

de Lleida. 



 

Juny 
 

2. Organització de la reunió 1 de promoció UdL per a desenvolupar una 

campanya de prestigi i difusió de l’excel·lència  amb el coordinador de 

comunicació difusió i premsa de la UdL. 

              
 
8. Inici fase 2 de la pandèmia  amb reincorporació progressiva  del 

personal de la UdL i  presencialitat parcial del personal del Consell 

Social. 

 

3. Assistència telemàtica, a la conferència i debat de Anton Costas, 

catedràtic d’economia aplicada. Organitza Fòrum empresa. Antonio 

Pujol, vicepresident del Consell Social. 

 

 4. Assistència telemàtica a la Conferencia general del CIC (Consell     

Interuniversitari de Catalunya). Antonio Pujol, vicepresident del Consell 

Social. 

 

 5. Organització de la reunió 2 de promoció UdL per a desenvolupar una 

campanya de prestigi i difusió de l’excel·lència  amb el coordinador de 

comunicació difusió i premsa de la UdL i assessors en màrqueting i 

disseny. 



            

 

  9.Participació telemàtica a l’Assemblea General de l’ACUP. Delfí 

Robinat,   president del Consell Social.     
            

11. Participació en la reunió grup de treball de secretaris tècnics dels 

Consell Socials de les universitats públiques catalanes. Conxita Villar. 

 

12. Organització de la reunió 3 de promoció UdL per a desenvolupar 

una campanya de prestigi i difusió de l’excel·lència  amb el coordinador 

de comunicació difusió i premsa de la UdL i assessors en màrqueting i 

disseny.   

 

12. Visita a les noves instal·lacions de la clínica Nova Aliança i reunió 

amb l’equip directiu. Rector, president i secretària del Consell Social de 

la UdL. 



           
 
12 . Participació en la reunió amb els auditors Faura Casas que realitzen 

l’auditoria de la UdL, Ramon Saladrigues, gerent, Antonio Pujol, 

vicepresident  i Conxita Villar, secretària executiva del Consell Social . 

 

15. Assistència telemàtica a la webinar de la Conferència de los 

Consejos Sociales. "Las Universidades ante la incertidumbre motivada 

por la crisis sanitaria y económica". Amb la participació del president de 

la Conferencia Antonio Abril Abadín, el Secretario General de 

Universidades, José Manuel Pingarrón,  Juan A. Vázquez, catedrático 

de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y expresidente de 

CRUE y Ignacio Villoch, experto en innovación y transformación digital, 

talento y sostenibilidad. Delfí Robinat, Antonio Pujol, president i 

vicepresident i Conxita Villar, secretària del Consell Social de la UdL. 

 

                        



 
 
 

18. Assistència al Consell de Govern de la UdL. Rosa Eritja, membre del 

Ple en representació de Foment del treball i Conxita Villar, secretària del 

CS de la UdL. 

 

19. Participació en la reunió de la Comissió Econòmica de la 

Conferencia de Consejos Sociales. Antoni Pujol, vicepresident del CS 

de la UdL. 

 
22. Ple 3/20 del Consell Social. S’adjunten acords. 

 
23. El President del Consell Social de la UdL informa  de la distribució 

de beques de col.laboració per departaments al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes per al curs 2020-2021 amb un cupó de 23 

assignats a la Universitat de Lleida . 

 

26. Assistència telemàtica, a la conferència i debat de Josep 

Presseguer, director de Fruits de Ponent. Organitza Fòrum empresa. 

Delfí Robinat, president i Conxita Villar, secretària del Consell Social. 

 

28. Inici campanya d’exel.lència fruit de les reunions de promoció, als 

diaris la Vanguardia, Segre i la Manyana, així com xarxes socials i diaris 

digitals. Protagonitza Olga Martín. 



 
 



30.Assistència   virtual al  Congrés Àgora Lleida. Oportunitats i 

aliances per a la ciutat Postcovid. Conxita Villar, secretària executiva 
del Consell Social. 
             
       

 

Juliol 

1. Organització de la reunió 3 de promoció UdL per a desenvolupar una 

campanya de prestigi i difusió de l’excel·lència,  amb el coordinador de 

comunicació difusió i premsa de la UdL i assessors en màrqueting i 

disseny.  

2. Reunió entre Jaume Puy, rector UdL, Delfí Robinat, president Consell 

Social UdL  i Antonio Brufau, president repsol,  a la seu de repsol Madrid. 

2.Reunió entre el secretario General de Universidades, José Manuel 

Pingarrón, Paco Garcia, cap de ganivet i  Jaume Puy, rector UdL, Delfí 

Robinat, president Consell Social UdL . 



5. Segona remesa campanya d’exel.lència fruit de les reunions de 

promoció, als diaris la Vanguardia, Segre i la Manyana, així com xarxes 

socials i diaris digitals. Protagontza Albert Baqué –Durán. 



 

8. Reunió grups de interès  



 amb Olga Martin, vicerectora de transferència i foment de la 

innovació per a la realització d’un catàleg d’experts UdL. 

9. Assistènca virtual a la webinar “Impactes de la Covid-19 en 

l’economia i l’empresa” impartit pel Dr. Antón Costas, catedràtic 

d’economia, columnista i president de la Fundació Cercle d’Economia. 

Organitzat per la Fundació UdL. Antonio Pujol, Rosa Eritja membres del 

Ple i Conxita Villar secretària del Consell Social. 

10. Organització de la reunió telemàtica 4 de promoció UdL per a 

valorar el impacte a les xarxes de la campanya de prestigi i difusió de 

l’excel·lència,  amb el coordinador de comunicació difusió i premsa de 

la UdL i assessors en màrqueting i disseny.  

12. Tercera remesa campanya d’exel.lència fruit de les reunions de 

promoció, als diaris la Vanguardia, Segre i la Manyana, així com xarxes 

socials i diaris digitals. Protagonitza Ana Bacardit. 

 



   

                        

 



13. Comissió Econòmica i Patrimonial del Consell Social. S’adjunten 

acords 

15. Assistència virtual al seminari web "Presentación del estudio 'Los 

retos de las Universidades Españolas ante la transformación digital” a 

càrrec de la Conferència de Cosejos Sociales. Conxita Villar ,secretària 

del Consell Social.               

                        
 



 

23. Assistència al  Consell de Govern UdL .  Conxita Villar, secretària 

del Consell . 

 

27. Ple 3/20  del CS .  S’adjunten acords 

28. Reunió grups de interès 

 Felix Gonzàlez i Ferran Iturbe de GoblalLleida inversions, Jordi 

Recasens i Josep Maria Montull PDI  UdL, Carme Gallart PAS UdL, 

Olga Martin, vicerecetora de transferència i foment de la innovació 

de la UdL. 

 

29. Participació a la Junta rectora del Institut d’Estudis Ilerdencs  de la 

Diputació de Lleida IEI en representació el Consell Social. Montserrat 

Casanovas, membre del Ple en representació del PDI  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Acords dels Plens 

setembre 2019-juliol 2020 
 

 

 

 

 

 



Acords del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019 

Acord 54/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, pel qual 

s’aprova la proposta del rector de nomenar Ramon Saladrigues Solé gerent 

de la Universitat de Lleida i les condicions del seu contracte, segons figura a 

l’annex de personal del pressupost de la UdL. 

Acord 55/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, pel qual 

s’aprova la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil pels membres 

del Ple. 

Acord 56/2019 del Ple del Consell Social, de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del jurat dels Premis Consell Social 2019 categoria millors 

treballs final de grau d’estudiants que continuen estudiant màster a la UdL i 

categoria model de superació de l’estudiant de grau que continua els seus 

estudis cursant un màster a la UdL, reunit el 8 d’octubre de 2019, i la proposta 

del jurat dels Premis Consell Social 2019 categoria compromís empresarial 

amb la UdL, reunit el 10 d’octubre de 2019, pel qual s’informa favorablement 

els guanyadors, accèssits i la dotació econòmica a UdLxTothom en 

representació al model de superació dels Premis Consell Social 2019. 

Acord 57/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, pel qual 

s’atorguen col·laboracions econòmiques a iniciatives de la comunitat 

universitària. 

Acord 58/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb una sol·licitud d’ajornament del premi de la XVI Edició del Premis a 

Treballs de Recerca de la UdL per a estudiants de batxillerat i cicles formatius 

de grau superior, pel qual s’aprova estimar la sol·licitud presentada, i, en 

conseqüència, ajornar el premi corresponent a l’import de la matrícula de 

primer curs en un centre propi de la UdL pel curs 2020-2021. 

Acord 59/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, pel qual 

s’aprova la modificació pressupostària núm. 1 del Pressupost de la UdL per a 

l’exercici 2019 i la quota de liquidació provisional i de l’aval a l’operació de 

refinança ment del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari 

Acord 60/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, el qual 

ratifica la resolució del rector que aprova les modificacions del pressupost de 

la UdL durant el 2n trimestre de 2019, de les quals la Gerència en donà 

compte en el Consell de Govern d’11 de desembre de 2019. 

Acord 61/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, el qual 

ratifica la resolució del rector que aprova les modificacions del pressupost de 

la UdL durant el 3r trimestre de 2019, de les quals la Gerència en donà compte 

en el Consell de Govern d’11 de desembre de 2019. 

Acord 62/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel qual es 



ratifica l’acord 1/2019 de la Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials de 4 

de novembre de 2019, que aprova la despesa pluriennal per a la contractació 

dels serveis de recollida selectiva de residus especials i perillosos de la 

Universitat de Lleida. (Exp: 2019/SER-48). 

Acord 63/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel qual es 

ratifica l’acord 2/2019 de la Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials de 4 

de novembre de 2019, que aprova la despesa pluriennal per a la contractació 

de subministrament de l’accés a la base de dades de coneixement de Gartner 

España SL. (Exp: 2019/SUB-52). 

Acord 64/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2019, pel qual 

s’aprova el pressupost de la Universitat de Lleida per a l’exercici 2020 per 

import de 96.304.149,86 €, les seves Bases d’Execució, Annex I: Serveis 

cientificotècnics de la UdL, Annex II: Tarifes d’altres serveis de la UdL, Annex 

III: Tarifes de formació reglada, Annex VI: Tarifes de formació no reglada i 

Annex V: Altres tarifes. 

Acord 65/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2019, pel qual 

s’autoritza la despesa pluriennal per a la contractació d'un subministrament 

de simulador de pacient SimMan Essential, (Exp.2019/SUB-62). 

Acord 66/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta dels Consells de Govern de 23 d’octubre i 11 de desembre 

de 2019, pel qual s’aproven els preus dels cursos de formació contínua. 

Acord 67/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel qual 

s’aproven les tarifes del nou servei científico-tècnic SCT-Servei 

d’assessorament i desenvolupament eHealth (SADeH). 

Acord 68/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel qual 

s’aprova les modificacions de les normatives acadèmiques de graus i màsters 

oficials del curs 2019-2020 amb efectes de l’inici de la matrícula del curs 

2019-2020. 

Acord 69/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb les propostes dels Consells de Govern de 23 d’octubre i 11 de desembre 

de 2019, pel qual s’aprova l’actualització de la programació universitària de 

la Universitat de Lleida curs 2019-2020 / 2020-2021. 

Acord 70/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2019, pel qual 

s’aproven les modificacions substancials del Màster en Psicopedagogia per 

al curs 2020-2021. 



Acord 71/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2019, s’aproven 

les modificacions substancials del Màster en Investigació Biomèdica per al 

curs 2020-2021. 

Acord 72/2019 que el Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en 

relació amb la proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2019, 

s’aprova la nova Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme per al 

curs 2020-2021. 

Acord 73/2019 el Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2019, pel qual 

s’aprova la nova Doble titulació: Màster en Psicologia General Sanitària i 

Màster en Neuropsicologia per al curs 2020-2021. 

Acord 74/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2019, pel qual 

s’aprova la reverificació per al curs 2021-2022 del Màster en Enginyeria de 

Forest. 

Acord 75/2019 el Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2019, pel qual 

s’aprova la reverificació per al curs 2021-2022 del Màster en Recerca en 

Salut. 

Acord 76/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel qual 

s’informa favorablement l’ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació del 

Personal d’Administració i Serveis. 

Acord 77/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern d´11 de desembre de 2019, pel qual 

s’informa favorablement la contractació de professors visitants. 

Acord 78/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb les propostes dels Consells de Govern de 23 d’octubre i 11 de desembre 

de 2019, pel qual s’informa favorablement la convocatòria del concurs públic 

núm. 78, de professorat contractat laboral, els criteris de valoració i les 

comissions de selecció. 

Acord 79/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2019, pel qual 

s’informa favorablement la convocatòria de places del Pla Serra Húnter, 

criteris de valoració i comissions de selecció corresponents a la convocatòria 

2019. 

Acord 80/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta elevada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel 



qual s’aprova l’assignació dels trams addicionals de recerca autonòmics, 

primera convocatòria 2019 del PDI contractat. 

Acord 81/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta elevada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel 

qual s’aprova l’assignació dels trams addicionals de docència del 2018 del 

PDI funcionari i contractat. 

Acord 82/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta elevada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel 

qual s’aprova l’assignació dels trams addicionals de gestió del 2018 del PDI 

funcionari i contractat 

Acord 83/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta elevada pel Consell de Govern d’11 de desembre de 2019, 

pel qual s’aprova l’assignació dels trams de recerca addicionals 1a 

convocatòria AAI 2019 del PDI funcionari. 

Acord 84/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel qual 

s’informa favorablement les modificacions de la normativa de períodes 

sabàtics per al professorat permanent de la Universitat de Lleida. 

Acord 85/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel qual 

s’aproven els Estatuts de la “Asocianción Universitaria Iberoamericana de 

Postgrados” (AUIP). 

Acord 86/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel qual 

s’aprova el conveni marc de col·laboració entre el CAEM, (Centre d’Art 

d’Època Moderna) de la Universitat de Lleida y APROHA, (Asociación 

Profesional Española de Historiadores del Arte). 

Acord 87/2019 Del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, en relació 

amb la proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2019, pel qual 

s’informa favorablement de la modificació dels Estatuts del Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 

Acord 88/2019 del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2019, pel qual 

s’informa favorablement els convenis la signatura dels quals va autoritzar el 

Consell de Govern en les sessions ordinàries de 23 d’octubre i 11 de 

desembre de 2019 

 

Acords del Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020 

Acord 1/2020 el Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020, pel qual s’aprova 

la convocatòria dels Premis Consell Social 2020. 



Acord 2/2020 del Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020, pel qual 

s’atorguen col·laboracions econòmiques a iniciatives de la comunitat 

universitària. 

Acord 3/2020 del Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020, en relació amb 

la proposta del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020,  pel qual s’aproven 

els preus dels cursos de formació contínua. 

Acord 4/2020 que el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de de 28 de 

febrer de 2020, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 18 de 

febrer de 2020, pel qual s’aproven les tarifes del nou servei científico-tècnic 

tipus II, Brain in Game. 

Acord 5/2020 del Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020, en relació amb 

la proposta del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, pel qual s’aprova 

la programació universitària de la Universitat de Lleida curs 2019-2020 / 2020-

2021 / 2021-2022. 

 

Acord 6/2020 que el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de de 28 de 

febrer de 2020, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 18 de 

febrer de 2020, pel qual s’aprova la modificació substancial del Grau en 

Relacions Laborals i Recursos Humans. 

Acord 7/2020 que el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de de 28 de 

febrer de 2020, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 18 de 

febrer de 2020, pel qual s’aprova la modificació substancial del Grau en 

Administració i Direcció d’Empreses. 

Acord 8/2020 que el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de de 28 de 

febrer de 2020, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 18 de 

febrer de 2020, pel qual s’aprova la modificació substancial del Grau en Dret. 

Acord 9/2020 que el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de de 28 de 

febrer de 2020, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 18 de 

febrer de 2020, pel qual s’aproven les modificacions substancials del Grau en 

Psicologia. 

Acord 10/2020 que el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de de 28 de 

febrer de 2020, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 18 de 

febrer de 2020, pel qual s’aproven les modificacions substancials del Grau en 

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. 

Acord 11/2020 que el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de de 28 de 

febrer de 2020, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 18 de 

febrer de 2020, pel qual s’aprova la modificació substancial del Màster en 

Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social. 



Acord 12/2020 que el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de de 28 de 

febrer de 2020, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 18 de 

febrer de 2020, pel qual s’aprova la modificació substancial del Màster en 

Gestió d’Àrees de Muntanya. 

Acord 13/2020 que el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de de 28 de 

febrer de 2020, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 18 de 

febrer de 2020, pel qual s’aproven les modificacions substancials del Màster 

en Director Esportiu. 

Acord 14/2020 que el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de de 28 de 

febrer de 2020, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 18 de 

febrer de 2020, pel qual s’aproven les modificacions substancials del Màster 

Universitari en Direcció i Gestió Laboral. 

Acord 15/2020 del Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020, en relació amb 

la proposta del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, pel qual s’aproven 

les assignacions dels trams addicionals de recerca de la 1a convocatòria AAI 

2019 del PDI funcionari, amb efectes econòmics d`1 de gener de 2019.  

Acord 16/2020 del Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020, en relació amb 

la proposta del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, pel qual s’aproven 

les assignacions del tram addicional de recerca de la 1a convocatòria AAI 

contractat (2019), com a conseqüència de l’estimació dels recursos d’alçada 

presentats per Eduardo Marcos Cristobal Fransi i Natalia Daries Ramon, amb 

efectes econòmics a partir de l’1 de gener de 2019. 

Acord 17/2020 del Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020, en relació amb 

la proposta del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, pel qual s’informa 

favorablement la convocatòria del concurs públic núm. 79 de places de 

professorat contractat laboral, els criteris de valoració i les comissions de 

selecció.  

Acord 18/2020 del Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020, en relació amb 

la proposta del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, pel qual s’informa 

favorablement la convocatòria del concurs públic núm. 38 de places de 

professorat dels cossos docents universitaris, els criteris de valoració i les 

comissions de selecció.  

Acord 19/2020 del Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020, en relació amb 

la proposta del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, pel qual s’aprova 

el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i l’Associació 

coordinadora d’entitats per la salut de Lleida FesSalut.  

Acord 20/2020 del Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020, en relació amb 

la proposta del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, va acordar: el qual 

s’aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Institut Interuniversitari-

InterAc Salut-. 



Acord 21/2020 del Ple del Consell Social de 28 de febrer de 2020, el qual informa 

favorablement els convenis la signatura dels quals va autoritzar el Consell de 

Govern en la sessió ordinària de 18 de febrer de 2020. 

 

Acords del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020 

Acord 22/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, pel qual  es 
posposen les resolucions de les col·laboracions econòmiques a iniciatives de 

la comunitat universitària mentre duri l’estat d'alarma. 

Acord 23/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, pel qual es ratifica 
la resolució del rector, que aprova les modificacions del pressupost de la UdL 
durant el 4t trimestre de 2019, de les quals la Gerència en donà compte en el 
Consell de Govern de 28 d’abril de 2020. 

Acord 24/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, pel qual es ratifica 
la resolució del rector, que aprova les modificacions del pressupost de la UdL 
durant el 1r trimestre de 2020, de les quals la Gerència en donà compte en el 
Consell de Govern de 28 d’abril de 2020. 

Acord 25/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern del dia 28 d’abril de 2020, pel qual s’autoritza 
que la UdL concerti una operació de tresoreria.  

Acord 26/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 28 d’abril de 2020, pel qual s’autoritza la 
despesa pluriennal per a la contractació de l'edició, impressió i la 
personalització dels títols universitaris oficials, dels suplements europeus al 
títol i la impressió i de les seves còpies digitals amb certificat qualificat amb 
signatura electrònica. (Exp. 2020/SER-26). 

Acord 27/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 28 d’abril de 2020, pel qual s’acorda 
aprovar el preus dels cursos de formació contínua. 

Acord 28/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en relació amb la 
proposta del  Consell de Govern de 28 d’abril de 2020, pel qual s’aprova la 
modificació de les tarifes del Servei Científico-Tècnic Unitat Quirúrgica 
Torrelameu per a l’exercici 2020.  

Acord 29/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 28 d’abril de 2020,  pel qual s’aprova 
l’actualització de la programació del curs 2020-2021: 

Titulacions que es suspenen pel curs 2020/2021.Centre responsable
 Denominació de l’estudi.Facultat de Lletres Màster en Peritatge, 
Avaluació i Anàlisi d’Obres d’Art. 

Acord 30/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 28 d’abril de 2020, pel qual s’aprova la 
doble titulació Màster en Psicologia General Sanitària i Màster en 
Neuropsicologia de la Universitat de Lleida. 



Acord 31/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 28 d’abril de 2020, pel qual s’aprova el 
canvi de nom del Màster Interuniversitari en Recerca en Salut pel de Màster 
Universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut. 

Acord 32/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en  relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 28 d’abril de 2020, pel qual s’aprova la 
modificació l’article 6.1.4, de renúncia d’assignatures, de les normatives 
acadèmiques dels graus i dels màsters de la UdL curs 2019-20.  

Acord 33/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en  relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 28 d’abril de 2020, pel qual s’aprova la 
Normativa Acadèmica de graus de la Universitat de Lleida per al curs 2020-
2021. 

Acord 34/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en  relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 28 d’abril de 2020,  pel qual s’aprova la 
Normativa Acadèmica  de màsters de la Universitat de Lleida per al curs 2020-
2021. 

 Acord 35/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en relació amb 
la proposta elevada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2020, pel qual 
s’aprova l’assignació dels trams docents bàsics meritats fins al 31/12/2019.  

Acord 36/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 28 d’abril de 2020, pel qual s’aprova la 
d’adhesió de la Universitat de Lleida al Clúster Español de Productores de 
Ganado Porcino. 

Acord 37/2020 del Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2020, pel qual 
s’informen favorablement els convenis la signatura dels quals va autoritzar el 
Consell de Govern en la sessió ordinària de 28 d’abril de 020. 

Acords del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020 

Acord 38/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, pel qual 
s’atorguen col·laboracions econòmiques a iniciatives de la comunitat 

universitària. 

Acord 39/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, pel qual 
s’aproven els comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici 
2019 de la Universitat de Lleida, d’acord amb l’informe d’auditoria emès per 
Faura-Casas Auditors-Consultors SL, de data 16 de juny de 2020, prèviament 
informat favorablement pel Consell de Govern del dia 18 de juny de 2020. 

Acord 40/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, pel qual 
s’aproven els comptes anuals i informe de gestió corresponents a l’exercici 
2019 de la Fundació de la Universitat de Lleida, d’acord amb l’informe 
d’auditoria emès per Faura-Casas Auditors-Consultors SL, de data 16 de juny 
de 2020, prèviament informat favorablement pel Consell de Govern del dia 18 
de juny de 2020. 

Acord 41/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’autoritza 



la despesa pluriennal per a la contractació del servei de vigilància i seguretat 
de la Universitat de Lleida. (Exp. núm. 2020/SER-31). 

Acord 42/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’autoritza 
la despesa pluriennal per a la contractació del servei de gestió, manteniment 
i conservació de bens mobles de la Universitat de Lleida. (Exp. núm. 
2020/SER-32). 

Acord 43/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació a la 
proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’aprova la 
unificació del preu públic de les dobles titulacions de grau amb diferent 
coeficient d'estructura docent i la modificació a l’annex III del PST de la UdL i 
les tarifes de formació reglada corresponents. 

Acord 44/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’aprova la 
modificació de la definició de les tarifes del Servei Científico-Tècnic Taller 
Electrònic. 

 Acord 45/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’aprova la 
modificació de les tarifes del servei Servei Científico-Tècnic Laboratori de 
Cultius Cel·lulars.  

Acord 46/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’aprova la 
modificació de la tarifa de preus per a la utilització d’alguns espais de la UdL 
mentre duri l’obligatorietat de mantenir el distanciament entre persones d’1,5 
m o superior per tal d’evitar contagis a causa de la Covid-19, que afecta en la 
reducció de les tarifes Normal i Bonificada en un 33,5% en els espais de la 
UdL.  

Acord 47/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’aprova 
l’actualització de la programació del curs 2020-2021. 

Acord 48/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’aproven 
els itineraris de les dobles titulacions i d'adaptació al nou format de Pla 
Conjunt d'Estudis Oficials. 

Acord 49/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’aproven  
les modificacions de la Normativa de Permanència de la Universitat de Lleida 
Estudis de Grau i Màster, per al curs 2019-2020, per tal de mitigar els efectes 
acadèmics i econòmics de la COVID-19 

 Acord 50/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta elevada pel Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual 
s’aprova l’assignació dels trams per complements docents bàsics del PDI 
meritats fins al 31/12/2019.  

Acord 51/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’informa 



favorablement la convocatòria del concurs públic núm. 80 de places de 
professorat contractat, els criteris de valoració i les comissions de selecció.  

Acord 52/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’informa 
favorablement les renovacions de contractació com a professor visitant per 
al curs 2020/2021. 

Acord 53/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020 pel qual s’informa 
favorablement les renovacions de contractació com a professor emèrit.  

Acord 54/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny 2020, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, i sense perjudici 
d’aprovació de l’acta, pel qual s’aprova el Concert en l’àmbit docent, 
assistencial i investigador entre el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, la Universitat de Lleida i el Consorci Sanitari de l’Anoia.  

Acord 55/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny 2020, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de juny de 2020, pel qual s’aprova el 
Consortium agreement for the development of a Erasmus Mundus Master's 
Programme in Mediterranean Forestry and Natural Resources Management. 

Acord 56/2020 del Ple del Consell Social de 22 de juny de 2020, pel qual 
s’informen favorablement els convenis la signatura dels quals va autoritzar el 
Consell de Govern en la sessió ordinària de 18 de juny de 2020. 

Acords del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020 
 

Acord 57/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, pel qual es 
resolen les sol·licituds de col·laboracions econòmiques a iniciatives de la 

comunitat universitària al Consell Social. 
 

Acord 58/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, pel qual es 
ratifica l’acord 1/2020 de la Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials de 13 
de juliol de 2020, pel qual s’aprova mantenir el preu per crèdit dels màster que 
no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, segons 
l’apartat b) del punt 2.1 de l’Annex 1 del Decret 64/2020, de 30 de juny, pel qual 
es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2020-2021, i que és 
de 46,11 €. 
 
Acord 59/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, pel qual 
s’aprova creació de la Comissió Responsabilitat Social Corporativa (RSC) amb 
vinculació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i els seus 
membres.  
 
Acord 60/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel qual s’aprova:  



 
Primer: Unificar el criteri del preu del crèdit aplicat als dobles màsters amb 

coeficient d’estructura docent diferent, de tal manera que, en tots els 
casos, s’apliqui el coeficient d’estructura docent superior. 

Segon: La bonificació del 20% sobre el preu màxim del crèdit, per als dobles 
màsters formats per un màster que habilita per a l'exercici d'activitats 
professionals i per un màster que no habilita per a l'exercici d'activitats 
professionals regulades. Conseqüentment, en aquests dobles màsters 
s’aplicarà el preu màxim del màster no professionalitzador i s’aplicarà, 
amb l’aprovació prèvia del Consell Social, una bonificació del 20% 
sobre el preu màxim del crèdit. 

Tercer: La modificació a l’annex III del Pressupost de la UdL, les tarifes de 
formació reglada que corresponguin. 

 
Acord 61/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel qual s’aprova la 
modificació de la Normativa de costos indirectes de la Universitat de Lleida. 

 
Acord 62/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel qual s’aproven el 
preus dels cursos de formació contínua.  

 
Acord 63/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb 
la proposta del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel qual s’aprova 
l’actualització de la programació del curs 2020-2021: 

 

Titulacions que se suspenen al curs 2020-2021 i passen a ser oferts 
en modalitat biennal 

Centre responsable Denominació de l’estudi 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària 

Màster Universitari en Fructicultura 

Escola Politècnica Superior 
(Campus Igualada) 

Màster Universitari en Enginyeria del Cuir* 

Facultat d’Educació, Psicologia i 
Treball Social 

Màster Universitari en Formació Avançada 
del Professorat d’Educació Infantil i 
Primària 
Màster Universitari en Gestió i Avaluació 
de la Intervenció per a la Transformació 
Social 

*Pendent de l’aprovació de la moratòria d’un any sol·licitada per l’Escola 

Politècnica Superior. 

 
 

Titulació que se suspèn al curs 2020-2021 i passa a procés d’extinció 

Centre responsable Denominació de l’estudi 

Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia (Campus 

Igualada) 

Màster Universitari en Simulació 
Clínica i Seguretat del Pacient 
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Acord 64/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel qual s’aprova la modificació de la Doble 
Titulació Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura. 

 
Acord 65/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel quan s’aprova la modificació dels itineraris 
de les dobles titulacions i d'adaptació al nou format de Pla Conjunt d'Estudis Oficials. 

 
Acord 66/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 23 de juliol, pel qual s’aproven la Normativa de matrícula del 
primer cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida, Diplomat/da Sènior en 
Cultura, Ciència i Tecnologia, curs 2020-2021 i la Normativa de matrícula del segon cicle 
del Programa Sènior de la Universitat de Lleida, Especialista Sènior en Cultura, Ciència i 
Tecnologia, curs 2020-2021.  

 
Acord 67/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel qual es ratifica la resolució de 
desestimació de la concessió del tram docent bàsic en referència a la petició d’un 
professor. 

 
Acord 68/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel qual s’informa favorablement l’oferta 
parcial d'ocupació pública del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Lleida 
corresponent a l’any 2020. 
 
Acord 69/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020,pel qual s’informa favorablement la 
convocatòria del concurs públic núm. 81 de places de professorat contractat, els criteris 
de valoració i les comissions de selecció.  

 
Acord 70/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel qual s’informen favorablement les 
contractacions de professor visitants. 

 
Acord 71/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts 
del Consorci del Centre de Ciència i Tecnologia.  

 
Acord 72/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració 

entre la Universitat de Lleida i VERDTICAL ECOSISTEMA S.L. per a la realització de 
programes de formació contínua. 

 
Acord 73/2020 del Ple del Consell Social de 27 de juliol de 2020, pel qual s’informa 
favorablement els convenis la signatura dels quals va autoritzar el Consell de Govern en la 
sessió ordinària de 23 de juliol de 2020. 
 

 

 

 

 


