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 Salutació del President 

 

LA IMPORTANCIA DE UNA BONA PROMOCIÓ PER LA UDL 

Desprès d’un any del meu nomenament com a President del Consell Social de la 

Universitat de Lleida, he copsat les opinions de la gran majoria de representants 

de la comunitat universitària i també de la societat civil i hi ha un punt en comú 

per tothom i és la necessitat de impulsar la promoció de la nostra universitat. 

La UdL és una universitat pública amb bon posicionament en tots els àmbits i fins i 

tot destacant en alguns en concret i per això cal que la societat s’assabenti de 

que significa la UdL per la nostra societat i quins avantatges suposa estudiar a la 

UdL. Actualment s’estan fent moltes accions en aquesta línia, però cal un relat 

comú i un fil conductor com a lema i una governança única de la mà d’experts en 

màrqueting i comunicació, per tal de coordinar tota la marca amb la mateixa 

coherència.  

Com a president del Consell treballaré per complir les atribucions que em venen 

donades per llei, però vull aconseguir que aquesta promoció sigui efectiva. Amb 

una bona comunicació i promoció de la UdL estic convençut que molts dels temes 

que ara costen d’endegar o d’arribar a determinades fites els serà més fàcil . 

Cordialment, 

Delfí Robinat i Català 
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 Composició del Consell 

Relació de membres del Consell Social de la UdL  a data 1 de setembre de 2017 

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 (PIMEC)  

(Foment del Treball de Catalunya) 
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Ens  locals  

Sr. Joan Gilart Escuer 

Antic alumne  

Sr. Josep M. Moragues Serna 

Convidats permanents 

                              
Sr. Antoni Garí Montané                    Sr. Manuel Raventós Raventós 

 

Representants del Consell de Govern de la Universitat 

Membres nats  

                                   
                        Dr. Roberto Fernández Díaz, rector 

                                        
Sr. Josep Maria Sentís Suñé, gerent         Dra. M. Teresa Areces Piñol, secretària general  
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Personal docent i investigador  

Dra. Montserrat Casanovas Català  

 

Estudiantat  

Sr. Jordi Peña Lueza 

 

Personal d'administració i serveis 

Sr. Carles Puig-gros Guitart 

 

Secretària del Consell Social 

  Sra. Conxita Villar Mir 
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Setembre 
 

1.Assistència acte públic de Presentació del Campus Igualada de la UdL. 

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

 

 

1.Visita al CEIER de Verdú conjuntament amb el director dels serveis 

territorials d’ensenyament a Lleida el Sr. Miquel Angel Culleré. Delfí 

Robinat, president del Consell Social i Conxita Villar, secretària 

 

8. Assistència a l’acte Inauguració curs universitari català al CCCB a 

càrrec de la  UOC Conxita Villar, secretaria  CS 
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13. Assistència acte Inauguració Curs Acadèmic 2017-18 UdL Rosa Eritja, 

Cristina Rodríguez, Josep Maria Moragues i Jordi Peña, membres del Ple i 

Conxita Villar , secretaria del CS 

19. Reunió alcalde de Lleida, rector de la UdL  i president del Consell 

Social de la UdL amb el president de la Fundació Telefónica per buscar 

futures col·laboracions. 

21. Assistència a la Jornada professional “La successió de l’empresa 

familiar”. organitzat per l’associació professionals de tècnics tributaris de 

Catalunya  i Balears i amb la col.laboració de l’associació de l’empresa 

familiar. Conxita Villar, secretaria del CS 

 

22. Reunió Consell Social equip amb, 

 El nou equip del consell de l’estudiantat  

 Representants de l’associació de la dislèxia 

Octubre 

4. Reunió Consell Social equip amb, 

 El gerent, Josep Maria Sentis i els representants de Caixabank, el Sr. 
Jaume Masana i el Sr.Geremi Calçada. 

5. Assistència Inauguració Curs acadèmic 2017-18 ETSEA de la UdL. 
Conxita Villar, Secretària del Consell. Conferencia inaugural a càrrec del 
Conseller Delegat de Borges, Sr.Josep Pont. 

6. Reunió Consell Social equip amb, 

 Sra. Marcel.la Andreu, periodista i professora associada UdL 

 Dra. Cristina Solé, PDI de la Facultat de Lletres  

 Visita CAEM ( Centre d’Art d’Època Moderna de la UdL), amb el Dr. 
Ximo Company i el seu equip. 
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10. Trobada del president del Consell Social amb el president de la 
generalitat , Molt Honorable Sr. Josep Puigdemont amb motiu de la 
celebració del 25 aniversari del Consell Social. 
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11. Assistència Inauguració Curs acadèmic 2017-18 INEFC de la UdL. 
Conxita Villar, Secretària del Consell. Conferencia inaugural a càrrec del 
molt honorable Sr. Artur Mas 129è president de la generalitat de 
Catalunya. 

 

11. Assistència Conferencia de rectores de las universidades españolas 
(CRUE) amb motiu del nomenament del Dr.Roberto Fernández, rector de 
la UDL com a  president de la CRUE. Delfí  Robinat, president del Consell 
Social.  

13.Reunions Consell Social equip amb, 

 Dr. Xavier Terrado, catedràtic de la facultat de Lletres 

 Dr. Sisco Giné, director de l’ Escola politècnica  

 Visita a INEFC amb l’equip directiu 

23. Assistència a la reunió del Comitè de secretaris de Consell Socials de 

les universitats publiques catalanes a la seu de l’AQU, Conxita Villar, 
secretaria del CS. 

23. Assistència a l’inici de la temporada musical de la UdL amb concert 

de quartet de saxos. Conxita Villar, secretaria del CS. 
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25. Assistència al Consell de Govern de la UdL. Rosa Eritja  
membre del Ple del CS de la UdL, Conxita Villar, secretaria. 
 
27. Dinar de treball Consell Social equip amb anteriors presidents 
del CS de la UdL , Ramon Roca i Josep Maria Pujol. 
 
27. Reunió Consell Social equip amb, 

 Dr. Albert Sorribas , vicerector. 

 Sra. Mercè Clavel, experta en màrqueting 
 

Novembre 

3.-Assistència i participació a l’Executiva i Junta general de GlobaLleida. 

Delfí  Robinat, president del Consell Social.  

3.- Trobada de l’equip CS amb els estudiants de l’EPS que van Brasil per a 

participar en un concurs de videojocs. El president els hi fa entrega de 

motxilles amb la retolació de la UdL. 

3.-Ple 4/16 del Consell Social, s’adjunten acords 
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9. Assistència a la Jornada INNOSOC 2017 de Innovació social que 

organitza la Càtedra d’Innovació Social de la UdL Secretària del Consell, 

Conxita Villar. 
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10. Participació Acte de Lliurament de la 13a edició dels Premis a Treballs 

de Recerca UdL d’estudiants de   Batxillerat i Cicles Formatius de Grau 

Superior, Sala Victor Siurana Edifici rectorat de la UdL. President Consell 

Social, Ramon Roca    

Assistència : Acte de Lliurament de la 13a edició dels Premis a Treballs de 

Recerca UdL . Secretària del Consell, Conxita Villar. La secretària forma 

part del tribunal i el CS patrocina les matrícules. 

 

 
 

10.Reunió Consell Social equip amb,  

 Dr. Sisco Giné , director de la EPS. 

20. Assistència a la Jornada “Impactes socioeconòmics de les 

universitats publiques i la recerca publica de Catalunya” , organitza 

ACUP amb presentació de l’informe i entrega d’exemplars Secretària del 

Consell, Conxita Villar .  
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21. Assistència a la Presentació del llibre “Universitat i ciutat , Tot 

recordant Victor Siurana”, edifici de rectorat UdL. Secretària del Consell, 

Conxita Villar. 

 

 
 
23. Assistència Reunió 5/17 de caràcter extraordinari de la Junta Rectora 

del  IEI de la Diputació de Lleida. Dra.Montse Casanovas, membre del Ple. 

 

23. Reunió president del Consell Social Delfí Robinat i vicepresident 

Antonio Pujol a CLH, Madrid amb el president del Consell Social de la 

Universitat de la Rioja, Jose Luis Silanes, amb motiu de Campus Iberus . 

 

23. Assistència al cicle de conferencies “ Dialegs al Roser” que organitza 

el grup Segre en motiu de la celebració dels 35 anys amb conferència a 

càrrec del rector Roberto Fernández.  Sra.Rosa Eritja, Sr. Jose Luis 

Aguila, Sra. Cristina Rodriguez, Sr. Oscar Uceda, Sr. Josep Moragues i 

Conxita Villar, secretària del Consell.  
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23. Assistència Jornada d’empreses del tercer sector amb conferència a 

càrrec del catedràtic Santiago Niño Becerra organitza departament 

d’Economia Aplicada de la UDL i Creu Roja. Secretària del Consell, 

Conxita Villar 

 

 
 
23. Assistència. Jornada dels economistes 2017, “La inexcusable 

transformació digital i tecnològica de les empreses” a la sala actes 

col·legi d’economistes de Catalunya a Lleida Secretària del Consell, 

Conxita Villar. 
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24. Reunió Consell Social equip amb,  

 Sr. Joan Betriu,  Síndic de greuges de la UdL 

24. Comissió d’afers econòmics i patrimonials, CAEP 3/17, s’adjunten 

acords.  

25. Participació Acte Ateneu Popular de Tàrrega en reconeixement al 

professor de la UdL Quim Capdevila, rector i president CS de la UdL.  

27. Assistència. Premi Alfons de Borja d'Alumni UdL a Dr. Joan 

Xavier Comella, Sala Victor Siurana edifici de Rectorat de la  

UdL. Sr. Jordi Peña, membre del Ple del CS i Secretaria del Consell, 

Conxita Villar. Organitzat per Josep Maria Moragues membre del Ple, com 

a president d’Alumni. 
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Memòria CS de la UdL 17-18 Pàgina 19 
 

Desembre  

 
1.- Organització per part del Consell Social de la UdL del Fòrum de debat 

universitari amb el Dr. Angel Cabrera rector de la Universitat George Mason ( 

Washington DC). Esmorzar de Treball al Parador d el Roser. Dirigit als òrgans de 

govern de la UdL. 
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11. Assistència Consell de Govern UdL Antonio Pujol, vicepresident del 

CS i Secretària del Consell, Conxita Villar. 

11. Assistència Reunió de presidents de Consell Socials de universitats 

públiques catalanes amb el Secretari d’Universitats el Sr. Arcadi 

Navarro. Delfí Robinat, president 

11. Assistència Reunió de Secretaris de Consells Social de universitats 

públiques catalanes a Barcelona. Secretària del Consell, Conxita Villar. 

   15. Reunió rector i president CS. 

15. Reunió Consell Social equip amb, 

 Sr. Josep Maria Sentis, gerent 

 18. Comissió d’afers econòmics i patrimonials, CAEP 4/17, ( virtual), 

s’adjunten acords  

 
Gener 

8. Reunió Consell Social equip amb, 

 Dr. Francisco Garcia, vicerector de docència. 

12. Reunió Consell Social equip amb, 

 Dra. Maria Jose Puyalto i Teresa Torres, deganat de la Facultat de 

Dret , Economia i Turisme. 

 Sr. Cesar Ezcurra cap de servei de gestió econòmica 

19.- Reunió Consell Social equip amb, 

 Dra. Neus Vila, vicerectora d’estudiants 

19.- Ple 1/18, s’adjunten acords 
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25. Assistència a la Inauguració Sala Multisensorial Snoezelen de la 

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, a càrrec de la presidenta 

d’ISNA . Secretària del Consell, Conxita Villar. 

                       

26. Reunions Consell Social equip amb, 

 Dra. Sofia Isus i Sra. Marcel.la Andreu, de la Càtedra 

d’Educació i Patrimoni immaterial dels Pirineus.  

 Visita a l’Escola de Relacions Laborals, centre adscrit a la 

UdL, amb equip directiu. 

Febrer  

2. Reunions equip Consell amb, 

 Una delegació de Binhai amb dos degans el de Periodisme i el 

d'Hispàniques, els dos càrrecs homòlegs de la UdL (Degana 

de Lletres i Directora d'Hispàniques) 

 
 La Sr. Gemma Espigares i Sr. Bernat Solé, diputats per ERC al 

Parlament 
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 Comissió estudiants, el Sr. Jordi Peña i amb la Sra. Tatiana 
Figueres coordinadora del Consell de l’Estudiantat . 

8. Participa en l’ Acte Investidura com a Doctor Honoris Causa Dra. Doris 

R. Grinspun, President CS, Delfí Robinat. Assistència Acte Investidura 

com a Doctor Honoris Secretària del Consell, Conxita Villar, Antonio 

Pujol, Cristina Rodríguez i Jordi Peña, membres del Ple. 
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9. Visita Portes obertes diferents Campus UdL, Conxita Villar, secretària 

del Consell. 

13. Participació Acte amb la conferència del Dr. Andreu Mas Colell 

Economia i Societat organitzat per l’entitat Aspros, Delfí Robinat, 

president el Consell Social i Assistència  Antonio Pujol vicepresident, 

Jordi Peña i Conxita Villar 
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16. Reunions equip Consell amb, 

 Alcalde de Igualada, Sr. Marc Castells i la Regidora d’universitats la 

Sra. Àngels Chacón. 

21. Assistència Consell de Govern UdL Conxita Villar, secretària CS, Rosa 

Eritja i Antonio Pujol membres del Ple al Consell de Govern.  

21. Assistència a la Trobada de presidents dels Consells Socials amb el 

Secretari d’Universitats i Recerca, per tal de tractar els temes 

d’actualitat que afecten a les universitats catalanes. Delfí Robinat 

president del CS. 
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23 . Ple del Consell 2/18, s’adjunten acords 

23.- Reunió rector i president CS 

24.- Assistència i col·laboració amb la  First Lego League, Conxita Villar 

secretària CS. El CS dona suport econòmic al First Lego.  
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Març 

9. Reunions equip Consell amb, 

 Dr. Quim Balcells coordinador del doble grau de veterinària i 

producció animal. 

 Dra. Olga Martin , directora de l’escola de doctorat de la UdL. 

 Dr. Carles Alsinet, dega de la Facultat d’Educació, Psicologia i 

Treball Social. 

14. Assistència sessió ordinària 1/18 de la Junta Rectora de l’IEI en 

representació del CS Dra. Montse Casanovas 

14.Assistència a la  I Trobada Empresarial de Transformació Digital 

“TECNOLOGIAS QUE IMPULSAN OPORTUNIDADES ESTRATEGICAS”. 

Organitza Fhios i Cambra de Comerç de Brasil a Barcelona. Conxita 

Villar, secretària CS. 

 

14. Visita al Salo de l’Ensenyament a Barcelona Conxita Villar, Secretària 

CS. 
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15. Participació en l’ Acte Investidura com a Doctor Honoris Causa Dr. 

Angel Olaran . President CS, Delfí Robinat. Assistència Acte Investidura 

com a Doctor Honoris Secretària del Consell, Conxita Villar, Cristina 

Rodríguez i Jordi Peña, membres del Ple.  
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16. Assistència a l’acte de  Inauguració oficial de la 146a Fira de Sant 

Josep de Mollerussa. President Consell Social i Secretària. 
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16. Reunions equip Consell amb, 

 Dra. Elvira Fernández i Dra. Rosa Soler  i visita al Centre de 

Recerca IRB i la Facultat de Medicina. 

22.Assistència al  Seminari de Finançament Universitari . organitzat per la 

UB a Barcelona. Secretària del Consell Social. Conxita Villar. 

23.- Reunions Consell Social equip amb, 

 Sr. Josep Moragues, president d’Alumni UdL.  

 Sr. Josep Maria Sentis, gerent de la UdL. 

   

Abril  

4. Reunions equip Consell amb, 

 Dra. Carme Nuin i Dra. Pilar Jürschik del grup de  recerca de 

l’Envelliment Saludable. 

4. Assistència  a l’acte d’entrega beques Jade i Jade Plus del Banc de 

Santander a la UdL. Secretària del Consell. 
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5. Assistència al dinar col.loqui amb el Sr.Antonio Marín, president de 

EFA Espanya a Forum Empresa, Antonio Pujol, vicepresident i  Conxita 

Villar, secretària. 

 

 
 

6. Reunions Consell Social equip amb, 

 Dr. Ignasi Romagosa , nou director d’Agrotècnio 

 Sra. Roser Xandri, administradora de Campus 

11. Assistència  Junta Patronat Fundació UdL, el President del CS és 

vicepresident de la Fundació UdL 

13. Reunions Consell Social equip amb, 

 Dra. Rosa Soler, degana de la Facultat de Medicina. 

 Angeles Calero, directora del departament de filologia clàssica, 

francesa i hispànica. 

  18.  Assistència al Consell de govern, Sra. Rosa Eritja i Sr.Antoni Pujol, 

membres del Ple i Conxita Villar, secretària. 

18. Assistència  a la presentació del Tercer Congrés Català de Cuina amb 

la taula rodona “ Cuina i gastronomia catalana: tradició i  innovació” a 

Institut d’estudis Ilerdencs organitza UdL i patrocina el Consell Social . 

Conxita Villar , secretària general del Consell. 
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19.- Col·laboració i Assistència a la Fira del Treball UdL Secretària del 

Consell, Conxita Villar. Acte de inauguració Campus Cappont i visita al 

campus ETSEA. 
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20. Presentació  de la I edició  Premis Consell Social en roda de premsa,  

assisteixen Ua1, diari i TV Segre, La Mañana i comunicació UdL.  
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20. Ple 3/18. S’adjunten acords. 
 

23. Assistència al Debat tertúlia: “On són els límits de la llibertat 

d’expressió?”, emmarcat en la commemoració del 50è aniversari dels 

estudis de Dret a  Lleida, i lliurament premis del concurs de Microrelats 

Jurídics. Conxita Villar, secretària. 

 

 

27. Reunions Consell Social equip amb, 

 Dr. Joan Prat, professor ETSEA 

 Dr. Joan Estany i Dra. Mercè Sala, Fundació UdL 

 Sra. Cheng Cheng Li, contacte per portar estudiants xinesos a 

Màsters UdL 

 Sr. Manel Plana, professor FDEiT.  

Maig  
 

2. Reunió Consell Social equip amb, 

 Sr. Jaume Masana i Geremi Cami , de Caixabank 

 

4. Participació en la Junta i la Comissió Executiva de Globalleida. Delfí 

Robinat, president 

     

 4. Reunió Consell Social equip amb, 

 Sr. Josep Maria Forné, Cap de llista de Junts pel Si. 
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8. Participació Acte Investidura Dr. Honoris Causa senyora Shirin Ebadi 

Delfí Robinat,  president CS i Assisteix en Conxita Villar, 

secretària i   Jordi Peña, membre del Ple. 

 

16. Assistència a la sessió a Pint of Science, acte de divulgació científica 

amb suport de  IRB al Cafè Teatre de l’Escorxador. Conxita Villar 

secretària del Consell Social 

17. Assistència a l’acte de presentació de les Conclusions  del Congres 

d’Economia i Empresa organitzat pel Col.legi d’Economistes de Catalunya 

a Barcelona, Conxita Villar, secretària del Consell. 

18. Participació en l’acte d’entrega d’Orles de la Facultat de Dret 

Economia i Turisme a la Llotja. Delfí  Robinat, president. Assistència   

Conxita Villar, secretària.  
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18. Reunió Consell Social equip amb, 

 Dra. Sofia Isus, directora de Càtedra de la FEPiTS. 

18. Assistència  a l’acte de celebració del  25è aniversari de Fruits de 

Ponent a la Seu Vella Delfí  Robinat,  president CS.  
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19. Participació en l’acte d’entrega d’Orles de la Facultat de Medicina a la 

Seu Vella. Delfí  Robinat, president.     
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23 i 24. Assistència a les Jornades de “Management and Business Summit 

a Madrid”, Secretària del Consell Social  

 

25. Participació en l’acte d’entrega de Lliurament d’Orles de Lletres a la 

Seu Vella. Delfí  Robinat, president. 
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28. El Consell Social col·labora en la jornada “ Visiones de futuro del 

sector agroalimentario en el Valle del Ebro”. Assistència a l’acte de la 

Universitat de Saragossa en el marc de Campus Iberus, Jose Luis Aguilà , 

membre del Ple i Conxita Villar, Secretària. 

                  

31. Assistència Jornada organitzada per UGT a la UB, Cap a on van les 

Universitats?. Conxita Villar, secretària. 
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Juny 
 

1. Signatura Conveni de col·laboració entre el  Consell Social UdL i 

Alumni UdL , el Consell com representant de la societat a la Universitat 

vol  enfortir els lligams amb els amics i antics alumnes de la UdL. 

 

 
 

1. Reunió Consell Social equip amb, 

 Dr. Jordi Caldero, professor de la Facultat de medicina 

 Dr. Carles Alsinet, degà de la FEPiTS 

 

5.- Participació en la reunió de la Comissió de Permanència, Conxita 

Villar, secretària. 

 

7. Assistència a l’acte de inauguració dels nous espais d’Eurecat al 

PCiTal de Lleida. Antonio Pujol, vicepresident del Consell i Conxita Villar, 

secretària.  

 
7.Assistència a la conferència - dinar organitzat  per Forum empresa  amb 

Sr.Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat (2012-2016), conseller 

de Cultura (2016-2017) i conseller d'Empresa i Coneixement (2017). 

Conxita Villar. Secretària.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_de_Territori_i_Sostenibilitat_de_la_Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_de_Cultura_de_la_Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_de_Cultura_de_la_Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_d%27Empresa_i_Coneixement_de_la_Generalitat_de_Catalunya
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8. Reunió Consell Social equip amb, 

 Vicerectora Dr. Astrid Ballesta. 

 Professors Xavier Carrera i Jordi Coiduras organitzadors 
d’EDUTEC 2018. 

 Sr. Jordi Peña, membre del Ple en representació del Consell 
Estudiants 

 

12.- Assistència a la Comissió Econòmica de la conferencia de Consejos 

Sociales a Madrid. Antonio Pujol. Vicepresident del Consell Social. 

 

12.- Signatura de conveni i roda de premsa per presentar Centre de 

Formació Continua de la UdL  a Tàrrega i la presentació de la propera 

oferta  formativa .  
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14 i 15. Assisteixen  a la 29 edició  de la Trobada empresarial al Pirineu . 

President, vicepresident  i secretària del CS 

 

                              

19.  Assistència al Consell de Govern UdL .Antonio Pujol  i Rosa Eritja , 

membres del Ple i la secretària del Consell, Conxita Villar. 



 

Memòria CS de la UdL 17-18 Pàgina 42 
 

21.Participació com a Jurat dels premis de la UdL als Treballs de Recerca 

de batxillerat i CFGS 2018. Secretària del Consell , Conxita Villar 

21. Participació en l’Acte lliurament  de les Olimpíades i Premis Cangur 

2018. Secretària del Consell, Conxita Villar.  

 

 
 

22. Assistència i participació  a l’acte de lliurament d’orles acadèmiques 

de la I Promoció del Doble Grau de Veterinària i Ciència i Producció 

Animal. Delfí Robinat , president del Consell social i assistència, Josep 

Maria Pujol, Ramon Roca com expresidents i Conxita Villar ,Secretària. 

 

 
28. Entrevista a propòsit del Premis Consell Social a  la emisora Ua1 

Conxita Villar,Secretària. http://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/ua1.podcasts/2018/JUNY/280618+UDL.mp3 

 

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ua1.podcasts/2018/JUNY/280618+UDL.mp3
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ua1.podcasts/2018/JUNY/280618+UDL.mp3
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27.Entrevista a propòsit del Premis Consell Social al programa Lleida al 

dia. Delfí Robinat, president  http://lleidatv.alacarta.cat/lleida-al-

dia/capitol/dimecres-27-06-2018 

 

28. Assistència a la Conferencia a càrrec de l’alcalde de la Ciutat de 

Lleida Àngel Ros a Forum Europa, Barcelona. Delfí Robinat, President i 

Conxita Villar, Secretària general del CS. 

 

29. Reunió d’equip amb, 

 Sr. Josep Maria Sentis, gerent UdL 

 Sr. Carles Puig- gros, representant PAS al Consell Social 

 

Juliol 

2. Participació en l’ acte de lliurament de les credencials de la 

convocatòria de beques salari per a estudiants de la Universitat de 

Lleida. Delfí Robinat i assistència secretària del Consell. 

 

http://lleidatv.alacarta.cat/lleida-al-dia/capitol/dimecres-27-06-2018
http://lleidatv.alacarta.cat/lleida-al-dia/capitol/dimecres-27-06-2018
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12. Participació en la reunió de treball de secretaris de Consell Social 

Universitats públiques catalanes a la UPF. Conxita Villar, secretària. 

13. Reunió d’equip amb, 

 Dr. Sisco Gine , director de l’EPS 

 Sr. Carlos Buil, directiu a IFR. 

 Dra. Luisa Cabeza,. directora Inspires centre recerca UdL. 

13. Participació  en la reunió II Comissió de permanència. Conxita Villar, 

secretària. 

16. Reunió de treball en Promoció amb el Sr. Xavier Moncayo i Antoni 

Garí. 

18. Participació, organització i patrocini de la visita a Agramunt  per a 52 

estudiants de la Universitat Inha de Corea del Sud que participen en un 

curs d’estiu organitzat per la Fundació Universitat de Lleida, en 

col·laboració de Turisme d’Agramunt i el museu de la Xocolata. Delfí 

Robinat i Conxita Villar. 

19. Assistència a la conferència - dinar organitzat  per Forum empresa  

amb el Dr. Oriol Amat  “ la transformació econòmica de Lleida: realitats i 

perspectives de futur” Conxita Villar, Secretària.  

 

20. Participació en la reunió del Jurat Premis Consell Social en  la 

categoria empreses. Rosa Eritja, Jaume Salto , Delfi Robinat i Conxita 

Villar. 

 

23.  Reunió rector i president del Consell Social. 
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24. Assistència al  Consell de Govern UdL . Rosa Eritja , membre del Ple i  

Conxita Villar secretària del Consell . 

26. Participació en la reunió del Jurat Premis Consell Social en  la 

categoria estudiants. Montse Casanovas (s’excusa) Jordi Peña, Antonio 

Pujol, Delfí Robinat i Conxita Villar. 

26. Plenari  del CS ( 4/18). S’adjunten acords 
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I PREMIS CONSELL SOCIAL 

 bases de la convocatoria 
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Acord número  98/2017 del Ple de data 3 de novembre de 

2017, pel qual s’aprova concedir els Premis del Consell 

Social 2018. 

 

1.- ANTECEDENTS 

La universitat disposa de sistemes per a valorar l’esforç, la dedicació i el talent que demostren els 

estudiants per obtenir el títol de Grau i la culminació d’aquests estudis amb un Treball Final de 

Grau (TFG). Des del Consell Social es vol premiar aquells estudiants graduats a la UdL  amb 

bona qualificació i un excel·lent TFG que  volen continuar els estudis amb un Màster oficial a la 

UdL.  Per aquest motiu  s’atorgaran 7 premis, un per cada centre propi.  

 

Des del Consell Social també es valoren aquells estudiants que amb dificultats varies, s’esforcen 

i superen els diferents reptes per assolir el títol de Grau i el TFG, però que per aquestes dificultats 

no poden aconseguir l’excel·lència. S’atorgarà 1 premi en aquesta categoria als que vulguin  

continuar amb un Màster oficial UdL, independentment del centre on s’hagi cursat el grau.   

 

La Universitat de Lleida és la única universitat publica catalana en la que tots els graduats han de 

fer pràctiques en empreses ( Practiques Acadèmiques Externes) per obtenir el títol i per 

poder realitzar aquestes pràctiques cal l’esforç dels coordinadors de les titulacions, però també la 

col·laboració de les empreses del territori que han d’absorbir anualment uns 1.000 estudiants. 

Aquest fet comporta la millora de l’ocupabilitat dels graduats, que en la Universitat de Lleida està 

al voltant del 85% dels titulats.  

Les empreses tenen més vincles amb la universitat, mitjançant convenis i contractes de 

col·laboració en recerca i innovació, doctorats industrials, formació dual, etc. Així el Consell 

Social valorant aquest compromís empresa-universitat decideix que  s’atorguin dos 

reconeixements, un en petita i mitjana, l’altre en gran empresa.  

 

Amb aquests antecedents el Ple 4/17 del Consell Social de la Universitat de Lleida va acordar 

l’aprovació dels Premis Consell Social 2018 per a Promoure l’excel·lència de la Universitat de 

Lleida i de l ‘entorn en tres categories. 
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2. PREMIS ALS MILLORS TREBALLS FINAL DE GRAU D’ESTUDIANTS QUE 

CONTINUEN CURSANT MÀSTER A LA UDL. 

2.1. Objecte  

L’objecte del premi és posar en valor i donar visibilitat al talent i l’esforç dels estudiants que han 

finalitzat els seus estudis de grau a la Universitat de Lleida, amb un bon TFG i que volen 

continuar cursant un Màster oficial a la UdL.  

2.2. Condicions 

Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants de la UdL que compleixin les següents 

condicions; 

- Haver superat totes les assignatures del Grau el curs 2017-2018 o anteriors. 

- Haver defensat el Treball Final de Grau (TFG) durant el curs 2017-2018. 

- Tenir la inscripció en un Màster oficial a la Universitat de Lleida per al curs 2018-2019. 

En el cas que el Màster al que vol inscriure’s el candidat encara no hagi obert el període de les  

inscripcions s’acceptarà la preinscripció al mateix. 

 

2.3. Sol·licituds , lloc de presentació i termini 

Les sol·licituds (que es trobaran a: http://www.udl.es/ca/organs/consell/premis/ ) s'han de 

presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst 

en la seu electrònica, a través de l'adreça  

 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), sens perjudici de qualsevol altre dels  

previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les  

administracions públiques i del procediment administratiu comú, en els terminis que marca la 

convocatòria, juntament amb la documentació necessària que acrediti els requisits de la 

convocatòria i han d'anar adreçades al president del Consell Social. 

 

El termini de presentació serà l’endemà de la publicació de la convocatòria en el e-tauler 

de la seu electrònica de la Universitat de Lleida i fins el 25 de juliol. 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquesta convocatòria, la secretaria del 

Consell social requerirà a l’interessat per a que o esmeni en el termini màxim e improrrogable de 

10 dies hàbils indican de que si no ho esmena en aquest termini  es considerarà  que ha desistit 

de la seva sol·licitud. 

 

 

 

 

 

 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
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2.4. Quantia 

El premi consisteix amb el reconeixement públic i el finançament de la matricula del Màster oficial 

a la UdL fins un import màxim de 3.000 euros. 

Es concedirà set premis, un per centre propi, facultat o escola de la UdL: 

- Facultat de Lletres 

- Facultat de Dret, Economia i Turisme 

- Escola Politècnica Superior 

- Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social  

- Facultat de Medicina 

- Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 

- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària. 

 

2.5. Criteris de valoració. 

Els criteris de valoració del jurat seran, 

En primer lloc  la  qualificació obtinguda  a partir del Treball Final de Grau i en segon lloc  la 

qualitat, el valor científic, l’originalitat, l’aplicabilitat i l’ interès social del mateix.  Per lo que caldrà 

adjuntar un resum del TFG i la qualificació obtinguda segons documentació sol·licitada. 

En cas d’empat, en les valoracions dels treballs d’un centre, es desempatarà pel millor rendiment 

en l’expedient acadèmic de l’estudiant durant els estudis de grau. 

 

2.6. Jurat 

El jurat estarà format  pel president o vicepresident del Consell Social, dos membres del Ple del 

Consell Social (el representant del Personal Docent Investigador i el del Consell de l’Estudiantat) i 

el Secretari del Consell.  

El jurat podrà sol·licitar la informació que consideri necessària als candidats, als degans o directors 

de cada centre i al vicerectorat d’estudiantat.  

El jurat elevarà la seva proposta de premis al Ple del Consell Social per a l’adopció de l’acord.  

 

3. PREMI AL MODEL DE SUPERACIÓ DE L’ESTUDIANT DE GRAU QUE CONTINUA 

CURSANT MASTER A LA UDL. 

3.1. Objecte  

L’objecte del premi és posar en valor i donar visibilitat a la superació i l’esforç que ha tingut que 

realitzar un estudiant  amb la titulació de Grau per la Universitat de Lleida, a pesar de tenir 

dificultats econòmiques o físiques o psicològiques i que vol continuar formant part de la comunitat 

universitària cursant algun Màster oficial a la UdL. 

 

3.2. Condicions 

Per a participar en aquest premi caldrà complir els següents requisits: 

http://www.udl.es/ca/centres/facultat_lletres/
http://www.udl.es/ca/centres/facultat_dret_economia/
http://www.udl.es/ca/centres/escola_politecnica/
http://www.udl.es/ca/centres/facultat_educacio/
http://www.udl.es/ca/centres/facultat_medicina/
http://www.udl.es/ca/centres/facultat_infermeria/
http://www.udl.es/ca/centres/etsea/
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- Haver superat totes les assignatures del Grau el curs 2017-2018. 

- Haver defensat en el Treball Final de Grau (TFG) durant el curs 2017-2018. 

- Tenir la inscripció per un Màster oficial a la Universitat de Lleida per al curs 2018-2019. 

En el cas que el Màster al que vol inscriure’s el candidat encara no hagi obert el període de les 

les inscripcions s’acceptarà la preinscripció al mateix. 

-   Acreditar dificultats econòmiques o físiques o psicològiques durant el desenvolupament del 

grau, com per exemple, certificats mèdics, declaracions de renda, etc. Amb declaració jurada  del 

estudiant en que justifica els motius pels que demana l’ajut del premi. 

En el  cas d’al·legar dificultats econòmiques caldrà adjuntar fotocòpia de la Declaració de l'IRPF i 

de patrimoni -si és el cas-, de l'exercici 2017 (que s'han presentat durant l'any 2018). En cas 

que, durant el curs acadèmic, s'hagi produït un empitjorament greu de les condicions 

socioeconòmiques familiars que no quedi reflectit a les declaracions de la renda i de patrimoni 

referides a l'exercici 2016, s'haurà d'acreditar documentalment aquesta situació. Així com la 

documentació que es consideri adient per acreditar la situació socioeconòmica especial. Per al 

cas de dificultats físiques o psicològiques caldrà adjuntar els certificats mèdics pertinents. 

3.3. Sol·licituds , lloc de presentació i termini. 

Les sol·licituds (que es trobaran a: http://www.udl.es/ca/organs/consell/premis/) s'han de 

presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst 

en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), 

sens perjudici de qualsevol altre dels previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú, en els terminis que marca la convocatòria, juntament amb la documentació necessària 

que acrediti els requisits de la convocatòria i han d'anar adreçades al president del Consell 

Social. 

El termini de presentació serà l’endemà de la publicació de la convocatòria en el e-tauler 

de la seu electrònica de la Universitat de Lleida i fins el 25 de juliol. 

Seran desestimades les sol·licituds en les que manqui documentació i en les quals no estigui 

complet i correctament emplenat l’imprès de la sol·licitud annexa a la convocatòria. 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquesta convocatòria, la secretaria del 

Consell social requerirà a l’interessat per a que o esmeni en el termini màxim e improrrogable de 

10 dies hàbils indican de que si no ho esmena en aquest termini  es considerarà  que ha desistit 

de la seva sol·licitud. 

 

3.4. Quantia 

Es concedirà un únic premi, independentment del centre docent propi de la UdLon s’han cursat 

els estudis, consisteix en el finançament de la matricula de Màster oficial a la UdL fins un import 

màxim de 3.000 euros. 

 

 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
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3.5. Criteris de valoració. 

Els criteris per a la valoració tindran en compte el grau de dificultats econòmiques o físiques o 

psicològiques que l’estudiant acrediti segons la documentació presentada i sol·licitada.  

En el cas d’empat i nomes en aquesta categoria es tindrà en compte la possibilitat d’atorgar dos 

premis. 

 

3.6. Jurat 

El jurat serà el mateix que en l’apartat 2.5.  

El jurat podrà sol·licitar la informació que consideri necessària als candidats, als degans o directors 

de cada centre i al vicerectorat d’estudiantat.  

El jurat elevarà la seva proposta de premis al Ple del Consell Social per a l’adopció de l’acord.  

 

4. PREMI AL COMPROMÍS EMPRESARIAL AMB LA UdL 

4.1. Objecte  

L’objecte del premi és posar en valor la col·laboració activa i el compromís d’empreses públiques 

i privades amb la UdL, mitjançant el màxim nombre de col·laboracions possibles realitzat en els 

últims tres anys tenint en compte el tamany de l’empresa.  

Entre les col·laboracions es tindrà es considera, 

 la recerca i innovació, 

 els projectes de desenvolupament industrial i tecnològic 

 la formació contínua a l’empresa 

 l’ocupació dels titulats com a via de contractació de titulats/des de la UdL 

 la vinculació amb pràctiques dels estudiants 

 altres iniciatives empresarials 

En el cas de contractes i convenis de col·laboració en recerca i patrocinis es valorarà  l’import dels 

mateixos. . 

Es concediran dos premis: un per a gran empresa i una altre per a petita i mitjana empresa.  

 

4.2. Condicions 

El Consell Social recollirà la base de dades d’empreses per a la participació del premi a partir de 

la informació sol·licitada objecte del premi , des de la data de la convocatòria d’aquests fins el 20 

de juliol. 

Aquesta informació  es sol·licitarà als  degans i/o directors de cada centre propi, als vicerectors 

de Planificació, Innovació i Empresa, de Recerca i de Docència i al director de la Fundació UdL. 

Concretament a les unitats del Centre de Formació Continua, del Negociat de Pràctiques, 

l’Oficina de Suport de l’R+D+i, la Fundació UdL i les secretaries de centre. 

La base de dades estarà formada per un llistat  d’empreses i els convenis de col·laboració i de 

prestació de serveis amb la UdL de cadascuna en els últims 3 anys. 
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Aquest llistat inclourà el tipus d’empresa i si la vinculació amb la universitat comporta finançament 

amb el import del mateix. 

4.3. Tipus de premi 

El premi és el reconeixement per part del Consell Social al compromís empresarial amb la UdL. 

Aquest reconeixement no comporta cap assignació econòmica i es materialitzarà mitjançant un 

acte públic d’entrega del premi i la conseqüent publicitat en els mitjans de comunicació i les 

xarxes socials que es faci difusió del premis. 

 

4.4. Criteris de valoració. 

Els criteris per a la valoració seran el nombre de col·laboracions i serveis contractats amb la UdL, 

així com els imports i la quantia d’aquests al llarg dels 3 últims anys en,, .  

 la recerca i innovació, 

 els projectes de desenvolupament industrial i tecnològic 

 la formació contínua a l’empresa 

 l’ocupació dels titulats com a via de contractació de titulats/des de la UdL 

 la vinculació amb pràctiques d’estudiants 

 altres iniciatives empresarials 

Aquesta informació permetrà valorar el grau de compromís i de col·laboració, definint uns 

rànquings objectius, premiant les primeres posicions. 

 

4.5. Jurat 

El jurat estarà format per cinc membres del  Ple del Consell Social: el president o vicepresident , el 

representant dels antics alumnes, els representants de les organitzacions empresarials al Consell ( 

Foments del Treball i Pimec) i el Secretari del Consell. 

Aquest jurat sol·licitarà la informació de les col·laboracions de les empreses durant els darrers tres 

anys als  degans o directors de cada centre  i els vicerectors de Planificació, Innovació i  

Empresa, de Recerca i de Docència a partir del dia de la publicació d’aquests premis. També es 

podrà demanar qualsevol altra informació a les unitats de la UdL. 

El jurat elevarà la seva proposta de premis al Ple del Consell Social per a l’adopció de l’acord.  

 
5.- PUBLICITAT I LLIURAMENT DELS PREMIS 

Les resolucions es faran publiques el dia 17 de setembre a la web del Consell Social i se 

informarà als guanyadors via e-mail. 

 L’acte de lliurament dels premis i de reconeixement es durà a terme l’últim trimestre de l’ any 

2018, aquest  serà un acte públic on els premiats per als millors TFG hauran de fer una breu 

exposició dels projectes que els han fet mereixedors del reconeixement. El Consell Social es 

compromet a fer difusió dels Treballs Final de Grau, les persones i les entitats premiades amb la 

finalitat de promocionar l’excel·lència, l’esforç i el compromís amb la universitat. 
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Amb el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal i per la que es garanteix i protegeix, el tractament de dades personals i la 

documentació presentada per concorre als premis.  En el cas dels premis al model de superació, 

els candidats poden sol·licitar que no es faci difusió del seu nom i/o del tipus de dificultats per la 

que han concursat als premis.      

Els autors del Treballs TFG autoritzen al Consell Social a publicar i difondre els treballs 

guanyadors a traves dels mitjans que consideri oportuns. En qualsevol cas en la difusió 

s’indicarà el nom de l’autor i el centre  al que pertanyen . 

6.-DOTACIÓ ECONÒMICA 

La quantitat màxima a distribuir estarà entre 24.000 i 27.000 €, en el cas que els premiats al model 

de superació siguin 2.  

 
Els estudiants premiats , un cop  matriculats rebran el premi equivalent a l’import de la matricula de 

Màster oficial  fins a un màxim de 3.000 euros.  

 
A aquestes quantitats s’aplicarà la retenció fiscal corresponent. 

 

7. INCIDENCIES 

El Consell Social resoldrà tots els dubtes i les incidències que puguin sorgir en aquesta 

convocatòria. 

8. RECURSOS 

Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i 

independentment de la seua execució immediata, les persones interessades poden interposar 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el 

termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, tal com 

disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquest acord 

un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant  el  Consel l  Social . En  

aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat 

mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el 

que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les 

bases. 
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SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ  

CONVOCATÒRIA PREMIS ALS MILLORS TREBALLS FINAL DE GRAU D’ESTUDIANTS QUE CONTINUEN 
MÀSTER A LA UdL  

 

DADES PERSONALS  

DNI 

 

 

Primer cognom 

 

 

Segon cognom 

 

 

Nom 

 

 

Data de naixement 

 

 

Municipi  

 

 

Província 

 

 

Telèfon 

 

 

Adreça 

 

 

Codi Postal i localitat 

 

  

Província 

 

 

Telèfon 

 

 

Adreça electrònica 

 

 

 

DADES ACADÈMIQUES 

Estudi de grau 

 

Títol del TFG Qualificació 

CENTRE 
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

 Certificat títol de grau 

 Resum treball fi de grau (màx. 5 pàgines). 

 Inscripció al màster 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ D’OBTENCIÓ DE DADES 

El sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que totes les dades incorporades a la sol·licitud 

s’ajusten a la realitat. La Universitat de Lleida informa que amb la presentació d’aquesta sol·licitud resta 

autoritzada per obtenir les dades necessàries a efecte d’aquest premi, a través de les administracions 

públiques adients o requerint el mateix sol·licitant per aportar nova documentació. 

 
 

Lleida,                  de                     de  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL  
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SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ  

CONVOCATÒRIA PREMI AL MODEL DE SUPERACIÓ DE L’ESTUDIANT DE GRAU QUE CONTINUA CURSANT 
MÀSTER A LA UdL  

 

DADES PERSONALS  

DNI 

 

 

Primer cognom 

 

 

Segon cognom 

 

 

Nom 

 

 

Data de naixement 

 

 

Municipi  

 

 

Província 

 

 

Telèfon 

 

 

Adreça 

 

 

Codi Postal i localitat 

 

  

Província 

 

 

Telèfon 

 

 

Adreça electrònica 

 

 

 

DADES ACADÈMIQUES 

Estudi de grau 

 

Títol del TFG 

CENTRE 

 

 Sol·licito que en la publicitat dels premis i en l’acte lliurament dels premis no es faci difusió 

del meu nom i el tipus de dificultat per la que concorro. 
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

 Certificat títol de grau 

 Inscripció al màster 

 Declaració jurada del estudiant que manifesta les dificultats segons la convocatòria 

 Certificat corresponent a les dificultats esmentades en la declaració jurada 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ D’OBTENCIÓ DE DADES 

El sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que totes les dades incorporades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat. La 

Universitat de Lleida informa que amb la presentació d’aquesta sol·licitud resta autoritzada per obtenir les dades necessàries a efecte 

d’aquest premi, a través de les administracions públiques adients o requerint el mateix sol·licitant per aportar nova documentació. 

 
 

Lleida,              de                     de  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL 
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ACORDS CS 

 Setembre 2017-juliol 2018 
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Acords del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017 
 
Acord 98/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, pel qual s’aproven els 
Premis Consell Social, curs 2017-2018. 

 
Acord 99/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, pel qual s’aprova el 
procediment d’ajuts del Consell Social 2018. 
 
Acord 100/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, pel qual s’acorda 
ratificar les modificacions pressupostàries aprovades pel rector del segon trimestre 
2017, de les quals el gerent en donà compte en el Consell de Govern de 24 d’octubre de 
2017. 
 
Acord 101/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, pel qual s’acorda 
ratificar les modificacions pressupostàries aprovades pel rector del tercer trimestre 
2017, de les quals el gerent en donà compte en el Consell de Govern de 24 d’octubre de 
2017. 
 
Acord 102/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta de la 
Comissió de Qualitat i Acreditació del 4 d’octubre de 2017, pel qual s’aprova la 
modificació del Conveni d’adscripció del Centro de Educación Superior Next a la 
Universitat de Lleida. 
 
Acord 103/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’aprova la modificació 
de l’Annex III: altres tarifes, del pressupost de la UdL 2017. 
 
Acord 104/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’aproven els preus dels cursos de formació 
contínua. 
 
Acord 105/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’aprova la modificació del catàleg de 
matèries transversals bàsiques per al curs 2017-2018. 
 
Acord 106/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’aprova la modificació del catàleg de 
matèries transversals estratègiques per al curs 2017-2018.  
 
Acord 107/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’acorda autoritzar la despesa pluriennal de 
la licitació conjunta, a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), 
d’un sistema de videoconferència.(EXP. 17/29). 
 
Acord 108/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’acorda autoritzar la despesa pluriennal per 
la contractació del servei de prevenció de riscos laborals de l'especialitat de vigilància de 
la salut i el suport al servei de prevenció de riscos laborals de la UdL en les especialitats 
de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia. (EXP. 2017/SER-
44). 
 
Acord 109/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’aprova l’actualització de la programació 
universitària de la universitat de Lleida per al curs 2018-2019. 
 
Acord 110/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, pel qual s’aprova el 
concert en l’àmbit docent assistencial i investigador entre la Universitat de Lleida i Gestió 
de Serveis Sanitaris.  

 

Acord 111/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, pel qual s’aprova el 
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concert en l’àmbit docent assistencial i investigador entre la Universitat de Lleida i 
l’Institut Català de la Salut.  

 
Acord 112/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’informa favorablement l’oferta pública 
d'ocupació del Personal d'Administració i Serveis de l'exercici 2017. 
 
Acord 113/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’informa favorablement la convocatòria del 
concurs per a la provisió d'un lloc de treball de PAS Laboral. 
 
Acord 114/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’informa favorablement la contractació com 
a professor emèrit de la UdL de Jaume Pont Ibañez, del Departament de Filologia 
Clàssica, Francesa i Hispànica amb efectes des de l’1 de novembre del 2017 fins al 31 
d’octubre del 2019, amb les retribucions corresponents a un professorat associat de 120 
hores lectives. 
 
Acord 115/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017,pel qual s’informa favorablement la contractació com 
a professora visitant de la UdL d’Esther Rubinat Arnaldo del Departament d’ Infermeria i 
Fisioteràpia. 
 
Acord 116/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’informa favorablement el concurs públic de 
places d’agregat interí, concurs públic núm.72.  
 
Acord 117/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’informa favorablement el concurs de 
places de professorat lector, pla Serra Húnter 2016 segona fase. 
 
Acord 118/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’assignen les retribucions addicionals per 
mèrits de gestió, convocatòria d’AQU Catalunya 2016, del PDI funcionari i contractat. 
 
Acord 119/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, a proposta del Consell 
de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’assignen les retribucions addicionals per 
mèrits de docència, convocatòria d’AQU Catalunya 2016, del PDI funcionari i contractat. 
 
Acord 120/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, pel qual s’informa 
favorablement dels següents convenis: 
 

 Conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i la Universitat Gabriela 
Mistral, de Xile, per a la realització del Màster en Direcció General d’Empreses 
i el Màster en Direcció de Recursos Humans. 

 Conveni de col·laboració entre l’Institut Logopèdic Lleida, SL, i la Universitat 
de Lleida. 

 Conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i l’empresa SEPIOLSA. 

 Conveni marc entre la Universidad de Lleida, l’INEFC i la Rede e Escolas com 
Formação em Desporto do Ensino Superior Politécnico Público de Portugal de 
col·laboració en temes de formació en estudis de Doctorat. 

 Conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i La Creu Roja de Lleida 
per a la formació lingüística de persones refugiades. 

 Conveni de col·laboració amb l’empresa INVELON TECHNOLOGIES, SL i la 
Universitat de Lleida. 

Acord 121/2017 del Ple del Consell Social de 3 de novembre de 2017, pel qual es desestima 
el recurs potestatiu de reposició contra la Relació de llocs de treball del personal 
d’administració i serveis de la UdL interposat per un PAS. 
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Acords del Ple del Consell Social de 19 de gener de 2018 

 
Acord 1/2018  del Ple del Consell Social de 19 de gener de 2018, pel qual s’atorguen les 
col·laboracions econòmiques a iniciatives de la comunitat universitària següents:  

 
Activitat Promotor 

First Lego League, curs 2017-2018 Director Escola Politècnica Superior 

Reunió anual unitats de contractació UUPPCC Cap del Servei Econòmic de la UdL 

Conferencia Anual  Asociación Española de Derecho y 

Economía 

Secretària acadèmica de la Facultat de Dret 

Economia i Turisme 

Actualització de servidors per emmagatzematge fotos i 

vídeos de la UdL Tècnic Unitat d’Audiovisuals  

Programa Esportistes d’Alt nivell de la UdL  curs 

2017/2018 
Vr d'Activitats Culturals i Projecció Universitària 

 
Acord 2/2018  del Ple del Consell Social de 19 de gener de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2017, i informat de l’acord de la 
Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials de 18 de desembre de 2017, pel qual 
s’autoritza la despesa pluriennal per la contractació d’una plataforma de  contractació 
electrònica (gestió i tramitació) en tipus "aplicació com a servei" ("software as a service" 
o SaaS) a través del CSUC. 
 
Acord 3/2018  del Ple del Consell Social de19 de gener de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern d’11 de desembre de 2017 i informat de l’acord de la 
Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials de 18 de desembre de 2017, pel qual 
s’autoritza l’assignació de les retribucions addicionals per trams de recerca de la 1a 
convocatòria AAI funcionari d’AQU Catalunya 2017. 
 
Acord 4/2018  del Ple del Consell Social 19 de gener de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern d’11 de desembre de 2017, pel qual s’aprova el pressupost de la 
Universitat de Lleida per a l’exercici 2018 per import de  84.871.197,57 €, les seves Bases 
d’Execució, Annex I: relació de tarifes dels serveis, Annex II: cursos no reglats i Annex III: 
altres tarifes. 
 
Acord 5/2018  del Ple del Consell Social 19 de gener de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern d’11 de desembre de 2017, pel qual s’aproven els preus dels 
cursos de formació contínua. 
 
Acord 6/2018  del Ple del Consell Social 19 de gener de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern d’11 de desembre de 2017, pel qual s’informa favorablement la 
rectificació de l'Oferta Pública d'Ocupació del Personal d’Administració i Serveis de la 
Universitat de Lleida de l’exercici 2017.  
 
Acord 7/2018  del Ple del Consell Social 19 de gener de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern d’11 de desembre de 2017, pel qual s’informa favorablement la 
contractació de nou professorat visitant de la UdL pel curs 2017/2018. 
 
Acord 8/2018  del Ple del Consell Social 19 de gener de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern d’11 de desembre de 2017,  pel qual s’informa favorablement 
l’autorització del període sabàtic del Sr. Àngel Huguet Canalis per anar al“Department of 
Languages de la Leeds Beckett University (UK)”, de l’1 d’abril de 2018 al 31 de març 2019. 
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Acords del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018 
 

Acord 9/2018  del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, pel qual s’acorda 
atorgar les col·laboracions econòmiques a iniciatives de la comunitat universitària 

següents: 
 

 Activitat Promotor 

Jornada Internacional "Manuel de Pedrolo, una 

mirada oberta" 
Càtedra Màrius Torres 

15 Setmana de la Comunicació 
Departament de Filologia Catalana i 

Comunicació 

III Congrés de Cuina Catalana 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 

Agrària 

Conferència de degans de Psicologia de les 

universitats espanyoles 

Facultat d'Educació, Psicologia i 

Treball Social 

 

Acord 10/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’autoritza la despesa 
pluriennal per a la contractació conjunta a través del CSUC del servei de 
telecomunicacions corporatives i serveis annexos.( Exp.18/01). 
 

Acord 11/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’autoritza la despesa 
pluriennal de la contractació del servei de vigilància i seguretat de la Universitat de 
Lleida. (Exp. 2018/SER-08). 
 

Acord 12/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’autoritza la despesa 
pluriennal per a la contractació del servei de missatgeria intercampus. (Exp.2018-SER 
09). 
 

Acord 13/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’autoritza la despesa 
pluriennal per a la contractació del manteniment del Sistema d'Alimentació 
Ininterrompuda (SAI). (Exp.2018/SER-10). 
 

Acord 14/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’autoritza la despesa 
pluriennal per a la contractació del manteniment del Centre de Processament de Dades 
(CPD). ( Exp.2018/SER-13 ). 

 

Acord 15/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’autoritza la despesa 
pluriennal per a la contractació del servei d’evolució i manteniment de la plataforma 
d’administració electrònica a la Universitat de Lleida. (Exp. 2018/SER-14).  
 

Acord 16/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’aproven els preus dels 
cursos de formació contínua. 
 

Acord 17/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern del 21 de febrer de 2018, pel qual s’aproven les activitats 
de Matèria Transversal Bàsica de la Universitat d’Estiu del curs 2017-2018. 
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Acord 18/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern del 21 de febrer de 2018, pel qual s’aprova la 
incorporació al Catàleg de Matèria Transversal Estratègica del curs 2017-2018 l’activitat: 
Lliga de Debat de la Universitat de Lleida.  
 

Acord 19/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern del 21 de febrer de 2018, pel qual s’aprova una 
actualització de la programació universitària de la universitat de Lleida per al curs 2018-
2019. 

 

Acord 20/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’aproven les 
modificacions substancials del Grau en Educació Infantil.  
 

Acord 21/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’aprova la modificació 
substancial del Máster Universitari en Gestió Turística Sostenible de Recursos i Destins. 
  

Acord 22/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’informa favorablement 
l’oferta pública d'ocupació del Personal d'Administració i Serveis de l'exercici 2018. 
 

Acord 23/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’informa favorablement 
la convocatòria referent a places de professorat Pla Serra Húnter 2017, els criteris de 
valoració i comissions de selecció. 
 

Acord 24/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’aprova la concessió 
dels complements addicionals per trams de recerca autonòmics de la segona 
convocatòria AAI 2017 del PDI contractat. 
 

Acord 25/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’aprova l’assignació 
del complement retributiu per tram de recerca de la 1a convocatòria AAI contractat 
(2017), com a conseqüència de l’estimació del recurs d’alçada presentat per Sr. Lorenzo 
José Fraile Sauce, amb efectes econòmics a partir de l’1 de gener de 2017. 
 

Acord 26/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 21 de febrer de 2018, pel qual s’informa favorablement 
la concessió d'un període sabàtic al Sr. Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves, professor de 
la Universitat de Lleida, durant el període d’1-07-2018 al 31-01-2019, per dur a terme una 
estada al laboratori del professor Ron Milo al “Instituto Weizmann a Rehovot Israel”. 
 

Acord 27/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern del 21 de febrer de 2018, pel qual s’aprova el conveni 
d’adscripció de l’Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès a la Universitat de Lleida. 
 

Acord 28/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern del 21 de febrer de 2018, pel qual s’aprova el conveni de 

col·laboració entre INEFC i la Universitat de Lleida per a la realització de la doble titulació: 

Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. 
 

Acord 29/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern del 21 de febrer de 2018, pel qual s’aprova el conveni de 
col·laboració entre INEFC i la Universitat de Lleida per a la realització de la doble titulació: 

grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Grau en Fisioteràpia. 
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Acord 30/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern del 21 de febrer de 2018, pel qual s’aprova el conveni de 
col·laboració entre la Universitat de Lleida i Actel SCCL per a la realització de l’activitat 

formativa curs d’especialització en la gestió d’una empresa agrària del món cooperatiu. 

 
Acord 31/2018 del Ple del Consell Social de 23 de febrer de 2018, pel qual s’informa 

favorablement els convenis: 
 Conveni del doble Grau entre Novia University of Applied Sciences (Novia UAS) 

Department of Business Administration i La Universitat de Lleida, Facultat de Dret, 

Economia i Turisme. 

 Conveni del Erasmus Mundus Master’s in Mediterranean Forestry and Natural  

   Resources Management (MEDfOR).  

 Conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i l’Institut Italià de Cultura de 

Barcelona per dur a terme activitats que fomentin la qualitat en l’àmbit de l’ensenyament 

de l’italià com a llengua estrangera i de la certificació oficial CELI. 

 Conveni de marc de col·laboració entre Mediamarkt Lleida SL i la Universitat de Lleida 

per a la realització d’un projecte i estudi de cas sobre la figura, rol i tasques del 

treballador social en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa, dintre d’una 

empresa. Accions d’estudi de cas del projecte de tesi doctoral. 

 Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 

Barcelona “La Caixa” i la Universitat de Lleida per tal d’afavorir el desenvolupament dels 

projectes Investigadors en formació UdL-Formació Bancària La Caixa i Pla de Formació 

de l’Institut de Recerca Biomèdica. 

 Acord de col·laboració entre el Instituto Cervantes i la Universitat de Lleida pel que fa a 

la formació de professors en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua espanyola a la 

Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida. 

 

Acords del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018 

Acord 32/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, pel qual s’acorda atorgar 
les col·laboracions econòmiques a iniciatives de la comunitat universitària següents: 

 

Activitat Promotor 

Elaboració de guies docents projecte CEIER  
Facultat Educació Psicologia i 

Treball Social  

Jornada: Repensant l’educació, la psicologia i 

el treball social en el segle XXI 

Facultat Educació Psicologia i 

Treball Social  

Universitat d’Estiu 2018 
Vicerectorat Activitats Culturals i 

Projecció Universitària 

III Setmana de las Letras Hispánicas Departament FILCEF 

Acord 33/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, pel qual s’acorda ratificar 
la resolució del rector, que aprova les modificacions del pressupost de la UdL durant el 
quart trimestres de 2017, de les quals la Gerència en donà compte en el Consell de 
Govern de 18 d’abril de 2018.                                                                                                                        
 

Acord 34/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, pel qual s’acorda ratificar 
la resolució del rector, que aprova les modificacions del pressupost de la UdL durant el 
primer trimestre de 2018, de les quals la Gerència en donà compte en el Consell de 
Govern de 18 d’abril de 2018. 
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Acord 35/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
de Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’aproven els comptes anuals i 
informe de gestió corresponents a l’exercici 2017 de la Universitat de Lleida, d’acord amb 
l’informe d’auditoria emès per Faura-Casas Auditors-Consultors SL, de data 16 d’abril de 
2018, prèviament informat favorablement pel Consell de Govern del dia 18 d’abril de 2018. 

 

Acord 36/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’aproven els comptes anuals i 
informe de gestió corresponents a l’exercici 2017 de la Fundació Universitat de Lleida, 
d’acord amb l’informe d’auditoria emès per Faura-Casas Auditors-Consultors SL, de 16 
d’abril de 2018, prèviament informat favorablement pel Consell de Govern del dia 18 
d’abril de 2018. 

 

Acord 37/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel  qual s’autoritza la despesa pluriennal 
que comporta l’acord d’adhesió a la contractació conjunta de la prestació de serveis IaaS 
(Infrastructure as a Service), mitjançant la tramitació pel Consorci de Serveis 
Universitaris se Catalunya (CSUC) de l'acord marc per seleccionar les empreses que, a 
través dels corresponents contractes derivats podran prestar els serveis, a les entitats 
adherides al grup de compra (Exp. 17/33). 

 

Acord 38/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’autoritza la despesa pluriennal per 
a la contractació conjunta a través del Consorci de Serveis Universitaris se Catalunya 
(CSUC) d’un servei d’escriptoris virtuals al núvol. (Exp. 17/37). 

 

Acord 39/2018 el Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel  qual s’aproven els criteris d’actuació 

transitoris sobre la contractació menor d’acord amb la Llei 9/2017, de Contractes del 

sector públic (LCSP).  

 

Acord 40/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’aproven el preus dels cursos de 
formació contínua.  
 

Acord 41/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’aprova l’actualització de la 
programació universitària de la UdL del curs 2018-2019. 

 

Acord 42/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel  qual s’aprova la programació 
universitària del curs 2019-2020. 

 

Acord 43/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’aproven les modificacions de les 
dobles titulacions curs 2018-2019.  

 

Acord 44/2018 del Ple del Consell Social del 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
elevada pel Consell de Govern del 18 d’abril de 2018, pel qual s’aprova la Normativa 
Acadèmica dels Estudis Universitaris Oficials de Grau pel curs 2018-2019. 

 

Acord 45/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
elevada pel Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual la Normativa Acadèmica 
dels Estudis Universitaris Oficials de Màster pel curs 2018-2019. 

 

Acord 46/2018 Del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
elevada pel Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel  qual s’aprova la proposta de 
concessió dels trams docents estatals, convocatòria 2017. 
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Acord 47/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
elevada pel Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’informa favorablement la 
contractació com a professor emèrit de la Universitat de Lleida, del Dr. Josep Enric 
Esquerda Colell.  

 

Acord 48/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
elevada pel Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’informa favorablement la 
contractació com a professora emèrita de la Universitat de Lleida, de la Dra. M. Àngels 
Santa Bañeres. 

 

Acord 49/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
elevada pel Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’informa favorablement el 
permís de docència del Sr. Daniel Fernández Cañueto. 

 

Acord 50/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
elevada pel Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’informa el permís de 
docència del Sr. Marcel Tresanchez Ribes 

 

Acord 51/2018 Del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
elevada pel Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’informa favorablement el 
permís de docència a la Sra. Ester Vilaprinyó Terré. 

 

Acord 52/2018 del Ple del Consell Social de 18 d’abril de 2018, en  relació amb la proposta 
del Consell de Govern del 20 d’abril de 2018, pel qual s’aprovar el “Convenio específico 
de colaboración interuniversitaria entre la Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica 
de Catalunya, la Universitat de Girona y la Universitat Rovira i Virgili para la realización 
conjunta del Máster universitario en Ingeniería Agronómica.” 

 

Acord 53/2018 del Ple del Consell Social de 20 d’abril de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 18 d’abril de 2018, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts 
del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. 

 

Acord 54/2018 del Ple del Consell Social de 18 d’abril de 2018, en  relació amb la proposta 
del Consell de Govern del 20 d’abril de 2018, pel qual s’aprova la participació de la 
Universitat de Lleida a l’associació AGROFORUM 2050. 

 

Acord 55/2018 del Ple del Consell Social de 18 d’abril de 2018, en  relació amb la proposta 
del Consell de Govern del 20 d’abril de 2018, pel qual s’aproven els estatuts de 
l’associació AGROFORUM 2050. 

 

Acords del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018 
 

Acord 56/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, pel qual 

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

universitària següents: 
 

Activit Promo 

Programa Sènior 2018 Centre de Formació Contínua 

II Congrés Internacional de 
l’Associació de Joves Investigadors 
en Llengua i Literatura Catalanes 

 
Departament de Filologia Catalana i 
Comunicació 

IV Olimpíada Agroalimentaria i 
Agroambiental 

ETSEA 

Jornada Agrotecnio-IRBLleida Agrotecnio - IRBLleida 
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XXI Congrés Internacional EDUTEC 2018 Departament de Psicologia i Pedagogia 

Jornada: Per què no puc fer-ho ? 2018 Centre Dolors Piera 

Edició del llibre:” 40 anys després. El 
retorn dels estudis de medicina a Lleida 
(1977)” 

Arxiu i Gestió de Documents 

II FEPTS Internacional Week Facultat d’Educació, Psicologia i Treball 
Social 

 
Acord 57/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del jurat dels Premis Consell Social 2018, pel qual s’acorden els 
guanyadors de les diferents categories. 

 
Acord 58/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, pel qual es ratifica 
la resolució del rector, que aprova les modificacions del pressupost de la UdL 
durant el segon trimestre 2018, de les quals la Gerència en donà compte en el 
Consell de Govern de 24 de juliol de 2018. 

 
Acord 59/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’acorda: 
Primer: Aprovar el Projecte de dissolució i extinció del Consorci de l’Escola 

Tècnica d’Igualada (CETI) mitjançant la cessió global d’actius i passius a 
favor de la Universitat de Lleida. 

Segon:  Acceptar la cessió global dels actius i passius del Consorci de l’Escola 
Tècnica d’Igualada  a 30 de juny de 2018, que haurà de ser actualitzada a 
31 d’agost de 2018, per a la seva definitiva integració en el balanç de la 
Universitat de Lleida. 

Tercer: Facultar al rector de la Universitat de Lleida per a la signatura de 
qualsevol document necessari per a l’acceptació i integració dels actius i 
passius del CETI a la UdL. 

 
Acord 60/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’aprova l’Acord 
entre la Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci 
de l’Escola Tècnica d’Igualada (CETI), sobre els aspectes docents i acadèmics 
derivats de la configuració del Campus universitari d’Igualada. 

 
Acord 61/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’aprova l’Acord 
per a la integració del Personal Docent de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) que presta els seus serveis al Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada 
(CETI), a la Universitat de Lleida. 

 
Acord 62/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’aprova l’Acord 
per a la integració del Personal Docent del Consorci de l’Escola Tècnica 
d’Igualada (CETI) a la Universitat de Lleida. 

 
Acord 63/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’aprova la 
integració del Personal d’Administració i Serveis del Consorci de l’Escola Tècnica 
d’Igualada (CETI) a la Universitat de Lleida. 

 
Acord 64/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’aprova la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal Docent Investigador de 
la UdL, per incorporació del Campus d’Igualada. 

 

Acord 65/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
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proposta del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’aprova la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Servei 
de la UdL, per incorporació del Campus d’Igualada. 

 
Acord 66/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’aprova: 
Primer:  la modificació de la llista de càrrecs acadèmics de l’Annex de Personal del 
Pressupost de  la UdL per a l’exercici 2018. 
Segon: la modificació del Pressupost de l’exercici de 2018 de la UdL mitjançant 
majors ingressos. Tercer: la modificació de les tarifes dels serveis de la UdL que 
figuren en l’Annex I del Pressupost del 2018, incorporant les tarifes de la prestació 
de serveis al Campus d’Igualada. 
Quart: la modificació de les tarifes de la formació reglada i altres tarifes que 
figuren en l’Annex III  del Pressupost del 2018, incorporant les tarifes per ús 
d’espais del Campus d’Igualada. 

 
Acord 67/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’aprova la 
creació del Consell Territorial del Campus universitari d’Igualada de la Universitat 
de Lleida. 

 
Acord 68/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’informa 
favorablement l’acceptació de la concessió demanial d’un terreny a Igualada per a 
la construcció i explotació d’una residència universitària. 

 
Acord 69/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 19 de juny de 2018, pel qual s’aprova la 
incorporació a l’Annex I de les Bases d’Execució del Pressupost de la UdL exercici 
2018 la relació de les unitats funcionals de contractació menor per unitat orgànica. 

 
Acord 70/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 19 de juny de 2018, pel qual s’aprova autoritzar 
la despesa pluriennal per a la contractació conjunta del servei d'un sistema de 
gestor de continguts multimèdia (GCM). Exp.18/08. 

 
Acord 71/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 19 de juny de 2018, pel qual s’aprova autoritzar 
la despesa pluriennal per a la contractació conjunta de la prestació de serveis de 
desenvolupament de software, mitjançant el Consorci Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC) de l'acord marc per seleccionar les empreses que, a través dels 
corresponents contractes derivats podran prestar els serveis, a les entitats 
adherides al grup de compra. Exp. 18/11. 

 
Acord 72/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 19 de juny de 2018, i sense perjudici 
d’aprovació de l’acta, pel qual s’aproven les tarifes del nou servei científico-tècnic 
de tipus II: Servei de Diagnòstic i Investigació Anatomopatològic Veterinari. 

 
Acord 73/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 19 de juny de 2018, i sense perjudici 
d’aprovació de l’acta, pel qual s’aprova la modificació de les tarifes del Pressupost 
de la Universitat de Lleida exercici 2018 de l’Institut de Llengües. 

 
Acord 74/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, i sense perjudici 
d’aprovació de l’acta, pel qual s’aproven les tarifes per a la gestió i ús de la sala de 
necròpsies veterinàries: 
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Acord 75/2018 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2018, en relació amb les 
propostes dels Consells de Govern de 19 de juny i 24 de juliol de 2018, pel qual 
s’aproven els preus dels cursos de formació contínua. 

 


