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 1.Salutació del President 

 

Aquest any hem tingut el plaer de celebrar els 25 anys del Consell Social de la UdL, amb un 

acte molt entranyable, en el que tots els presidents de la generalitat d’aquest període han 

estat presents d’una manera o altra, amb caràcter presencial Jordi Pujol, José Montilla, 

Artur Mas i Quim Torra, amb Carles Puigdemont en vídeo i Pasqual Maragall amb una 

felicitació feta arribar per la seva oficina.  També han assistit els membres dels diferents 

Plens d’aquest període sent partícips de l’acte commemoratiu junt amb els diferents 

rectors de la UdL i els anteriors presidents del Consell Social, excepte el traspassat Simeó 

Miquel. 

Hem editat una publicació fruit d’aquests 25 anys en la que la periodista Marcel.la Andreu 

juntament amb l’equip del Consell Social han elaborat fent un recull bibliogràfic i un seguit 

d’entrevistes. Ha estat una tasca de recerca que ens ha permès conèixer més els anteriors 

mandats i alhora aprofundir en aquells aspectes que han estat estratègics pel Consell i per 

la UdL.  

Per acabar vull donar les gràcies a totes les persones que han fet possible i participat en 

aquesta celebració i alhora agrair al rector sortint, Roberto Fernàndez la seva complicitat 

amb el Consell social i la implicació amb la UdL i desitjar tots els èxits al rector entrant i el 

seu equip, tot deixant constància del suport, compromís i col·laboració del Consell Social 

per fer entre tots, una universitat millor i aconseguir un desenvolupament sostenible del 

nostre territori. 

 

Cordialment, 

Delfí Robinat i Català 
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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) 
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 Ens  locals                                                 Antic alumne  

                                       

Sr. Joan Gilart Escuer                               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,                     Dr. Jaume Puy , rector   

rector    (fins a 21 maig 2019)                    ( des de  22 maig 2019) 

                                
Sr. Josep Maria Sentís      Dra. M. Teresa Areces Piñol,        Dra. Dolors Toldrà  Roca                                                                         

Suñé, gerent                       secretària general                         secretària general    

                                          (fins a 21 maig 2019)                  (des de 22 maig 2019) 
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Personal docent i investigador                   Personal d'administració i serveis 

                                          
Dra. Montserrat Casanovas Català                   Sra. Teresa Parache 

 

 

                                Estudiantat                           

                           
                           Sr. Axel Albendea 

 

 

 Secretària  Executiva del Consell Social 

   
                                      Sra. Conxita Villar Mir 
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3.Assistència i participació activitats i 

esdeveniments 
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Setembre 
 

7.Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social 

 Carles Vega, Director Territorial d’Ensenyament a Lleida 

14. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social, 

 Quim Balcells, coordinador del doble grau de Veterinària i Producció Animal 

de la UdL. 

 Reunió amb les deganes de dret, economia i turisme,  Maria Jose Puyalto i de 

lletres, Carme Figuerola  , per tal de promocionar intercanvi d’estudiants 

amb la Universitat de Tianjin, Xina 

19. Assistència al FÓRUM EUROPA. Tribuna Catalunya" amb Laura Borràs, 

Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Hotel Avenida Palace de 

Barcelona. Conxita Villar ,  secretària del Consell Social 

             

24. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social , 

 Josep Maria Sentis, gerent de la UdL  

 Xavier Moncayo i Pilar Sánchez, equip de promoció de la UdL 

 Paco Garcia, vicerector de docència de la UdL 

 Sisco Giné, director de l’EPS de la UdL 
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Octubre 
 

2. Participació acte Inauguració Curs Acadèmic 2018-19 UdL. Lliçò inaugural a 

càrrec del Dr. Sebastià Serrano.  Delfí Robinat, president del CS . Conferència 

Inaugural a càrrec de Sebastià Serrano. Assistència acte Inauguració Curs 

Acadèmic 2018-19 UdL Antonio Pujol, Cristina Rodríguez, Josep Maria Moragues, 

membres del Ple i Conxita Villar , secretaria del CS 

 

4. Participació acte Inauguració Curs Acadèmic 2018-19 UdL del Campus 

Universitari Igualada - UdL Lliçò inaugural a càrrec del Dr. Jaume Padrós.  Delfí 

Robinat, president del CS . Assistència acte Inauguració Curs Acadèmic 2018-19 

UdL Conxita Villar , secretaria del CS 
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10. Assistència acte Inauguració Curs Acadèmic 2018-19 UdL de la Facultat 

d’Educació, Psicologia i Treball Social amb la conferència a càrrec de Sr. Marius 

Serra. Conxita Villar , secretaria del CS 
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19. Organització per part del Consell Social de la UdL del Fòrum de debat 

universitari amb la Dra.Lurdes Beneria Profesora Emérita en el Departamento de 

Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Cornell. Esmorzar de Treball 

al Parador del Roser, dirigit als òrgans de govern de la UdL. 
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19.Primera edició de l’Entrega dels Premis Consell Social, a la sala  Victor Siurana 

de la UdL. 
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Retall de premsa dels premiats 
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23. Participació en la reunió per constituir nova junta Secot a Lleida, per 

assessorar els estudiants que es presenten al projecte Explorer  organitzat per 

Banc Santander amb la Càtedra d’Emprenedoria de la Udl. Assisteixen Antonio 

Pujol, vicepresident i Conxita Villar, secretària executiva.  

24. Participació reunió comissió de permanència de la UdL. Conxita Villar, 

secretària del CS.  

26. Assistència reunió comissió econòmica de la Conferencia de Consejos 

Sociales de les universitats Españolas, Antonio pujol, vicepresident del CS. 

30. Assistència al Debat obert amb el grup d'experts en ODS i educació superior. 

“Aliances en educació superior i 

objectius de desenvolupament sostenible: 

una oportunitat de canvi?”. Al Palau Robert, Barcelona. Conxita Villar secretària 

CS. 
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31. Assistència a la reunió del Consell de l’ICE ( Institut de Ciències de l’Educació . 

Montse Casanovas, representant del PDI al CS   

Novembre 

 

5.Assistència acte de GlobaLleida amb la Conferència a càrrec de l’Àlex Rovira “El 

món que ve, tendències i humanització”. Secretària del Consell, Conxita Villar. 

  

 7. Assistència Jornada R+D+i la confluència de la UdL i les empreses de Lleida,  

oportunitat de finançament per a projectes en col·laboració  al PCiTaL. Organitza 

GAINN i Fòrum empresa amb la col·laboració de la UdL .Secretària del Consell, 

Conxita Villar. 
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8. Assistència Reunió 5/18 de la Junta Rectora del  IEI de la Diputació de Lleida. 

Dra. Montse Casanovas, membre del Ple. 

8. Assistència a l’acte de signatura dels convenis de les aules d’Extensió 

Universitària de la UdL , amb la conferencia “Universitat i Societat” a càrrec del Dr. 

Manuel Lladonosa.  Secretària del Consell, Conxita Villar. 

             

14. Comissió d’afers econòmics i patrimonials, CAEP 1/18, s’adjunten acords.  

16 . 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. Secretària 

del Consell, Conxita Villar. 
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16. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social  

 Empar Rovira, comunicadora i directora del programa  “Igual que Jo”. 

 Carles Capdevila, vicerector de professorat de la UdL 

 Sisco Giné , director de l’EPS de la UdL. 

 Antonio Blanc, director de la Càtedra Jeann Monne de la UdL 

22. Assistència a l’ acte d’Inauguració de l’exposició Lunas y Mares de Marta 

Lopez Acevedo a la Sala d’exposicions del Centre de Cultura i Cooperació 

transfroneterera de la UdL Secretària del Consell, Conxita Villar. 

         

 

23. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social  

 Angeles Calero, directora de departament de la Facultat de Lletres de la 

UdL 

 Miquel Aran. Director del PCiTal 

 Luisa Cabeza. Directora de Inspires, centre de recerca de la UdL 

 Carles Alsinet. Degà de la FEPiTS de la UdL 

26. Assistència a la Reunió 6/18 de la Junta Rectora del IEI de la Diputació de 

Lleida. Dra. Montse Casanovas, membre del Ple. 

 

26. Participació en la reunió de la Comissió de permanència de la UdL Secretària 

del Consell, Conxita Villar. 
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26. Assistència. Premi Alfons de Borja d'Alumni UdL Núria Carretero, 

exalumna de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL) i actual 

cap de Gestió de Projectes Tecnològics d’Investigacions Clíniques de la 

multinacional Roche, Sala Victor Siurana edifici de Rectorat de la  UdL. 

Secretària del Consell, Conxita Villar. Organitzat per Josep Maria Moragues 

membre del Ple, com a president d’Alumni. 
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27. Participació com a Ponent inaugural en la Jornada de Responsabilitat Social 

Corporativa organitzada per la Obra Social la Caixa i la FECOM al CaixaForum 

Lleida. Secretària del Consell, Conxita Villar. 
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Desembre  

 

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

Social per pressupost UdL 2019. 

4.Participació en la reunió de treball “Relacions territorials especial referència 

amb Aragó “ a càrrec del grup Compromesos amb el futur de Lleida. Delfí Robinat, 

president del CS. 

14. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social, 

 Josep Maria Sentis, gerent de la UdL 

 Jordi Calderó i Josep Esquerda, professors facultat de Medicina de 

la UdL 

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

  Conxita Villar, Secretària del Consell. 

 

   18. Visita fàbrica, botiga i museu de Torrons Vicens, al finalitzar dinar col.loqui   

   amb Angel Velasco, propietari de Torrons Vicens, organitza Forum empresa.  

   Antonio Pujol, vicepresident del Consell Social. 

 

         
  
 20. Ple 5/18, al Campus Universitari  Igualada- UdL. S’adjunten acords  
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Gener  

 

11. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social , 

 Grup d’empresaris de  la Panadella que tenen un projecte per 

col·laborar amb la UdL. 

11.Participació com a jurat en l’intercanvi d’estudiants UdL i Tianjin amb les 

deganes de la Facultat de  lletres i FDEiT i el Dr. Xavier Terrado de la UdL 

13. Publicació del president del Consell Social a Plaça Pública del diari la Mañana,  

article adjunt. 

18. Participació Acte  de Cloenda dels 50 anys dels estudis de Dret a Lleida  amb la 

conferència de Dr. Jesús Conill a la Sala Víctor Siurana. Delfí Robinat, president 

Consell Social i assistència Conxita Villar, secretària. 

 



 

Memòria CS de la UdL 18-19 Pàgina 24 
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25.Participació en el dinar col·loqui de Fòrum empresa com a presentador del 

rector de la UdL, Dr. Roberto Fernàndez  amb el títol “La col·laboració entre la 

UdL i les empreses de Lleida, un factor clau per la nostra economia”. Delfí 

Robinat, president del Consell Social de la UdL. 

 

31.Assistència a la  presentació Projecte Transversalis que organitza la FEPiTS . 

Conxita Villar, secretària del Consell Social 
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Febrer  

5.Participació comissió de permanència reunió de comissió. Conxita Villar, 

secretària del Consell Social 

11. Assistència com a representant de la Taula permanent en la constitució del 

Plenari del Pacte nacional per a la Societat del Coneixement al Palau de la 

Generalitat. Conxita Villar, secretaria del Consell Social 
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15.Assistència a la Presa de possessió dels/les degans/es de facultat , 

directors/es d’escola i directors/es de departament de la Universitat de Lleida. 

Conxita Villar secretària executiva del Consell Social 
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15. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social,  

 Antonio Jové, coordinador de rectorat de la UdL 

 Representants Consell de l’estudiantat i Axel Albendea, representant al 

Consell Social 

 Jaume Puy, vicerector de recerca de la UdL 

 

19. Assistència Jornada Smartagro, diàlegs al Roser organitza grup Segre. 

Conxita Villar, secretària del Consell Social 
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22. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social 

 Josep Usall, director de l ‘IRTA  

  Jordi Montaña, responsable de l’estudi diagnosi UdL 

 

27. Participació a l’Acte Investidura com a Doctor Honoris Causa del senyor 

Horacio Capel. Delfí Robinat president del Consell Social. Assistència Josep 

Moragues, membre del Ple i Jordi Gavaldà secretari del Consell Social de la URV i 

Conxita Villar secretària del Consell de la UdL. 
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28. Assistència  Consell de Govern UdL Rosa Eritja, membre del Ple al Consell de 

Govern i Conxita Villar, secretària CS, 

Març 

1.Assistència a la conferència “Mujeres y Universidad” a càrrec de la Sra. M. 

Teresa Fernández de la Vega presidenta de la Fundación Mujeres por Africa. 

Conxita Villar , secretària del Consell Social. 

                        

1. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social 

 Neus Vila , vicerectora d’estudiantat de la UdL 

 Lluis Olle director de la Càtedra del Cuir de la UdL i Xavier Badia president 

gremi d’adobadors d’Igualada i d’ACEXPIEL i Jordi Vidal Director Gerent de 

Leather Cluster Barcelona. 
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 Estudiants de la Facultat de medicina responsables de l’organització 

Congrés Neuropsicologia. 

4. Assistència Inauguració Unitat Quirúrgica Docent Veterinària de la Universitat 

de Lleida a Torrelameu. Delfí Robinat, president, Rosa Eritja i Joan Gilart, 

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

 

5. Assistència sessió Ordinària 1/19 de la Junta Rectora de l’IEI en representació 

del Consell Social. Montse Casanovas, membre del Ple. 

  8. Assistència acte Commemoració del Dia internacional de les dones     

   a Lleida, Conxita Villar, secretària del Consell Social. 

 

8. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social  

 Marc Banzo de l’empresa Hubelsa, Anna Vallés presidenta del grup  

Sorigué, Dolors Tella, directora serveis territorials de territori i 

sostenibilitat, Carles de Ahumada president de l’Olivera per entrevistes 

visió UdL i Jordi Montaña, responsable de l’estudi diagnosi UdL 

 Magda Valls, directora EPS de la UdL 

13. Assistència acte Lliurament dels premis extraordinaris de graus i màsters i 

mencions d’excel·lència de la Universitat de Lleida a la Sala Victor Siurana. 

Conxita Villar , secretària del Consell Social. 
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13.Assistència al Business secret day “ els secrets de l’èxit” organitzat per la 

Cambra de Comerç de Lleida, d’Andorra, de Girona i de Pyréneés orientals a la 

Llotja. Conxita Villar, secretària del Consell Social 
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18.Participació en el  lliurament del Premi Internacional Ciutat de Lleida edició 

2018 com a membre del jurat del premi. Delfí Robinat, president del Consell Social 

de la UdL 

         

22. Acte de Commemoració dels 25 anys del Consell Social de la UdL, amb 

presentació retrats anteriors presidents i entrega llibre commemoratiu. S’adjunta 

recull de premsa. 
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25. Assistència al dinar Club Forum empresa “ El Brexit , el final del compte 

enrere? Amb Walter Oppenheimer i Ignacio Corbera. Conxita Villar, secretària del 

Consell Social. 

                  

25. Col·laboració amb la Fecom en l’organització de la xerrada “Amazon, perill o 

oportunitats” a  l’edifici de rectorat. 

28. Assistència a la jornada “El futur de la Formació Dual” a la sala Victor 

Siurana. Conxita Villar, secretària del Consell Social. 
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29. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social,  

 Anna Casanovas, degana de la facultat de medicina de la UdL 

 Maria Pau Cornadó, degana de la FEPiTS de la UdL 

 Eduard Cristòbal, degà de la FDEiT de la UdL 

 Xavier Terrado, professor de la Facultat de Lletres de la UdL 

 

Abril  

4 i 5.  Assistència al seminari “Els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Reptes de 

la societat per construir un món millor”. Organitzat pel cooperació internacional de la UdL 

al Campus de Cappont. Conxita Villar, secretària del Consell Social 

5. Participació i assistència a la presentació del llibre “ Quaranta anys després. El 

retorn dels estudis de medicina a Lleida” a càrrec de Jordi Peña i Joan Viñes amb 

la conferència del Dr. Jacint Corbella. Delfí Robinat, president del Consell Social de 

la UdL i Conxita Villar, secretària del Consell Social 

 

5. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social, 

•Rosa Palau i Nuria Farré presidenta i tècnica de voluntaris.cat 

8. Participació i assistència a la  jornada del Tercer Congrés Català de la Cuina. “ 

Cuina  i aliments : tecnologia , salut i formació” a la Llotja. Delfí Robinat, president 

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

                 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ODEC/.galleries/docs/Els-ods-reptes-mon-millor.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ODEC/.galleries/docs/Els-ods-reptes-mon-millor.pdf
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  25. Assistència al Consell de govern, Sra. Rosa Eritja, membre del Ple.  

25. Assistència a la presentació del programa de la 30a edició de les jornades de 

la Trobada Empresarial al Pirineu. Conxita Villar, secretària executiva del CS. 
 

26. Ple 1/19. S’adjunten acords. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Maig 

3. Convocatòria Premis Consell Social 2019, segona edició. 

 

6. Participació en el Consell General i la Comissió Executiva de GlobalLleida. Delfí 

Robinat, president del CS. 

     

7. Assistència a la sessió extraordinària 3/19, de la Junta Rectora de l’Institut 

d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. Montse Casanovas, membre del Ple. 

7. Participació en la reunió de la “Comissión de transferencia y relaciones con la 

Sociedad”  de la conferencia de Consejos Sociales a Madrid.  Secretària del 

Consell, Conxita Villar. 

8.  Assistència a la Fira del Treball UdL Secretària del Consell, Conxita Villar. Acte 

de inauguració Campus Cappont. 

 

8. Assistència a la presentació de l’estudi “Lleida: territori d’oportunitats” 

organitzat per Fòrum empresa, amb la col·laboració del Consell Social. Jose Luis 

Aguilà, membre CS 
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9 i 10. Assistència Jornadas Fundraising: captació de recursos per les 

universitats organitzat pel Consell Social de la Universitat de Vigo, Antonio Pujol, 
vicepresident i Conxita Villar, secretària executiva. 
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14. Assistència a la presentació dels retrats dels anteriors rectors de la 

Universitat de Lleida, Jaume porta i Joan Viñas. Conxita Villar, secretaria CS 

 

 

15.Assistència dinar club Fòrum empresa amb Josep Antoni Duran i Lleida. 

Antonio Pujol vicepresident del CS 

17.  Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social  

 Carles Florensa i Anna Soldevila, del centre de Formació Continua 
UdL.  

 Maria Pau Cornado degana i Jaume Blanch tècnic del departament 

d’educació.    

 Empar Rovira, per la Gravació del programa “Igual que jo”. 

http://igualquejo.tv/programes/257-delfi-robinat-i-debat-fcvs/ 

21. Participació a la Trobada dels Consell Socials catalans amb la Conferencia 

dels Consejos Sociales de l’estat al Campus de la UPF. Delfí Robinat, president i 

Conxita Villar, secretària executiva. 

21. Entrevista a Diari de Nit de Lleida Tv, en motiu dels Premis CS. i Conxita 

Villar, secretària executiva 

http://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dilluns-13052019 

http://igualquejo.tv/programes/257-delfi-robinat-i-debat-fcvs/
http://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dilluns-13052019
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22.  Participació en l’acte de Presa de possessió rector Jaume Puy. Delfí Robinat, 

president. Assistència Antonio Pujol, Antoni Gari, Jose Luis Aguilà, Cristina 

Rodriguez, Jaume Salto i  Montse Casanovas, membres del Ple i Conxita Villar. 

 

          

 
 

22. Ple extraordinari 1/19. S’adjunten acords 

23. Assistència II Seminari sobre Finançament universitari: Fundraising a les 

universitats públiques. Organitzat per la UB a la aula Magna de la UB. Conxita 

Villar, secretària executiva CS. 

  

23. Participació en l’acte d’entrega d’Orles de la Facultat de Dret Economia i 

Turisme a la Llotja. Delfí Robinat, president.             
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24. Participació en l’acte d’entrega d’Orles de la Facultat de Medicina a la Seu 

Vella. Delfí Robinat, president.     

           

28. Participació en el “Encuentro Técnico de Secretarios de Consejos Sociales 

de la Conferencia”. Universidad Complutense de Madrid. Conxita Villar, secretària 

executiva CS UdL. 
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29.Comunicació al Ministeri de Educación y Ciència de les beques de 

col·laboració de la UdL 2019-20. La distribució de les beques és competència del 

Consell Social. 

29. Reunió Consell rector Campus Iberus. virtual 

31. Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social, 

 Jaume Iglesias, Josep Clotet, Toni Granollers, Josep Maria tamarit i 

Ferran Badia, grup de treball de la commemoració dels 40 anys de la 

informàtica a Lleida. 

 Elena Abad presidenta de TUSSA ONG i Anna Casanovas degana 

facultat de Medicina. 

 Jaume Porta , ex rector de la UdL. 

 
 

Juny 
 

6  i 7. Assistència  a la 30 edició  de la Trobada empresarial al Pirineu . President  

i rector. El rector presideix la taula “l’empresa davant l’agenda 2030 i el 

desenvolupament sostenible”, Seu d’Urgell. 

           
 

20. Participació en l’Acte lliurament  de les Olimpíades i Premis Cangur 2018. 

Secretària del Consell, Conxita Villar.  
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20. Assistència a la Nit Empresarial de l’Anoia, organitza Unió Empresarial de 

l’Anoia. Delfí Robinat, president i Conxita Villar, secretaria. 

 

          
 

21. Assistència i participació a l’acte de lliurament d’orles acadèmiques de la I 

Promoció del Grau de Infermeria al Campus de Igualada apadrinats per Ramon 

Roca expresident del Consell Social Delfí Robinat, president del Consell social i 

assistència Conxita Villar ,Secretària. 
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26.  Assistència al Consell de Govern UdL . Rosa Eritja , membre del Ple i la 

secretària del Consell, Conxita Villar. 

27. Participació a l’acte de lliurament de la medalla de l’Estudi general de la 

universitat de Lleida i la medalla d’or de la CRUE al Dr. Roberto Fernàndez rector 

de la UdL 2011-2019 i president de la CRUE 2017-2019 . Delfí Robinat, president i 

assistència de Rosa Eritja, Oscar Uceda, membres del Ple, Josep Maria Pujol i 

Ramon Roca, expresidents del CS de la UdL ,Joan Pedrerol president CS de la 

URV i Conxita Villar  secretaria executiva del CS de la  UdL . 
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Juliol 

2. Constitució del grup de treball per la planificació estratègica CEIER- Verdu. 

amb la participació del Consell Social 

2.- Assistència a la conferència – col·loqui organitzat  per Fòrum empresa  amb 

Josep Sánchez Llibre president de Foment del Treball i vicepresident CEOE. Al 

finalitzar es va entregar als assistents el llibre commemoratiu dels 25 anys del 

Consell Social. Conxita Villar, Secretària executiva Consell. 
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3. Reunió de la comissió d’afers econòmics i patrimonials del Consell Social  i el 

rector amb els auditors de la UdL. 

4. Participació en l’acte de lliurament de les Orles Acadèmiques i distincions als 

millors expedients de l’Escola Politècnica Superior de la UdL a la Llotja. Delfí 

Robinat, president. 

                                 

 

 11. Assistència a l’acte de presentació de la memòria econòmica de Catalunya           

2018, Lleida. Especial : agenda 2030 i els objectius de desenvolupament 

sostenible. Conxita Villar, Secretària executiva Consell. 

12.  Diàleg amb grups de interès de l’equip de Consell Social, 

 Carme Figuerola i  Eduard Cristòbal degans de la UdL, Xavier 

Terrado , coordinador i una estudiant de la facultat de lletres per fer 

balanç del viatge a Tianjin. 

 Paco Garcia, vicerector 

 Santi Planes, PDI ETSEA de la UdL 

 Jordi Calderó, PDI Facultat de medicina de la UdL 

19. Dinar de treball del president, el vicepresident i la secretària executiva del 

Consell Social amb el  rector i l’equip de vicerectors, coordinadors, secretaria 

general i el gerent de la UdL.  
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19. Reunió de treball en Promoció amb Jordi Montaña i Isa Moll. 

25. Assistència al  Consell de Govern UdL . Rosa Eritja , membre del Ple i  Conxita 

Villar secretària del Consell . 

26. Plenari  del CS ( 2/19). S’adjunten acords 
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4.- Premis Consell Social 
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Acord número  1/2019 del Ple de data 26 d’abril de 2019, pel qual s’aprova 

concedir els Premis del Consell Social 2019 

1. ANTECEDENTS 

La universitat té sistemes per 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 

els 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 set premis, un per cada centre propi.  

 

Des del Consell Social també es valoren els estudiants que, amb dificultats vàries, 

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 un 

premi en aquesta categoria als qui vulguin  continuar amb un màster oficial a la 

UdL, independentment del centre on s’hagi cursat el grau i que demostrin les 

dificultats que els han condicionat.   

 

La Universitat de Lleida és l’única universitat pública catalana en la qual tots els 

graduats han de fer pràctiques en empreses (pràctiques acadèmiques externes) 

per obtenir el títol. Per poder fer 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 mil estudiants. Aquest fet comporta la 

millora de l’ocupabilitat dels graduats, que en la Universitat de Lleida està al 

voltant del 85% dels titulats. Però 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, l’un en petita i mitjana empresa i l’altre en gran empresa. Amb 

aquests antecedents, el Ple 1/19 del Consell Social de la Universitat de Lleida va 

acordar l’aprovació dels Premis Consell Social 2019 per 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 FINALS DE GRAU D’ESTUDIANTS QUE 

CONTINUEN ELS SEUS ESTUDIS CURSANT UN MÀSTER A LA UdL 

2.1. Objecte  

L’objecte del premi és reivindicar i donar visibilitat al talent i l’esforç dels 

estudiants que han finalitzat  

els estudis de grau a la Universitat de Lleida, que han fet un bon TFG i que volen 

continuar estudiant  

cursant un màster oficial a la UdL.  

2.2. Condicions 

Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants de la UdL que 

compleixin les condicions següents: 

- Haver superat totes les assignatures del grau el curs 2018-2019 o cursos 

anteriors. 

- Haver defensat el treball final de grau (TFG) durant el curs 2018-2019. 

- Estar inscrits en un màster oficial a la Universitat de Lleida per al curs 2019-

2020. 

En cas que el màster al qual es vulgui fer la inscripció encara no hagi obert el 

període de matrícula per fer-la, s’acceptarà la preinscripció. 

 

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 en 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 comença l’endemà de la publicació de la convocatòria 

en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Lleida i està obert 

http://www.udl.es/ca/organs/consell/premis/
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
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fins al 20 de setembre. 

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

Secretaria del Consell Social requerirà la persona interessada perquè l’esmeni en 

el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, amb indicació que si no 

l’esmena en aquest termini es considerarà  que ha desistit de la sol·licitud. 

 

2.4. Quantia 

El premi consisteix en el reconeixement públic i el finançament de la matrícula del 

màster oficial a la UdL fins a un import màxim de 3.000 euros. 

Es concediran 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 

Aquest premi és incompatible amb qualsevol beca o ajut que hagi estat 

concedida amb la mateixa finalitat per al mateix període de temps. 

 

2.5. Criteris de valoració 

Els criteris de valoració del Jurat són, en primer lloc, la qualificació obtinguda en 

el treball final de grau i, en segon lloc, la seua qualitat, valor científic, originalitat, 

aplicabilitat i interès social, per la qual cosa caldrà adjuntar, d’acord amb la 

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

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

segons el rendiment en l’expedient acadèmic de l’estudiant durant els estudis de 

grau. 

 

2.6. Jurat 

El Jurat està format pel president o el vicepresident del Consell Social, dos 

membres del Ple del Consell Social (el/la representant del personal docent 

investigador i el/la del Consell de l’Estudiantat) i la secretària del Consell.  

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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El Jurat podrà sol·licitar la informació que consideri necessària als candidats, als 

degans o directors de centre i al Vicerectorat d’Estudiantat i Ocupabilitat.  

El Jurat elevarà la seua 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 ELS SEUS ESTUDIS CURSANT UN MÀSTER A LA UdL   

3.1. Objecte  

L’objecte del premi és reivindicar i donar visibilitat a la superació i l’esforç que ha 

hagut de fer un o una estudiant en la titulació de grau per la Universitat de Lleida, 

a pesar de tenir dificultats econòmiques, físiques o psicològiques, i que vol 

continuar formant part de la comunitat universitària cursant algun màster oficial a 

la UdL. 

 

3.2. Condicions 

Per participar en aquest premi cal complir els requisits següents: 

- Haver superat totes les assignatures del grau el curs 2018-2019. 

- Haver defensat en el treball final de grau durant el curs 2018-2019. 

- Haver fet la preinscripció en un màster oficial a la Universitat de Lleida per al 

curs 2019-2020. 

En cas que el màster al qual es vulgui fer la inscripció encara no hagi obert el 

període per fer-la, s’acceptarà la preinscripció. 

-   Acreditar dificultats econòmiques, físiques o psicològiques durant el 

desenvolupament del grau amb, per exemple, certificats mèdics, declaracions de 

renda o amb declaració jurada de l’estudiant en què 

justifiqui els motius pels quals demana aquesta categoria de premi. En cas 

d’al·legar dificultats econòmiques caldrà adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia de 

la declaració de l'IRPF i, si s’escau, de patrimoni de l'exercici de 2018 (que s'han 

presentat durant l'any 2019). En cas que durant el curs acadèmic s'hagi produït 

un empitjorament de les condicions socioeconòmiques familiars que no quedi 

reflectit a les declaracions de la renda i de patrimoni referides a l'exercici 2018, 

s'haurà d'acreditar documentalment aquesta situació. També caldrà presentar la 

documentació que es consideri adient per acreditar la situació socioeconòmica 
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especial. Per al cas de dificultats físiques o psicològiques caldrà aportar 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 en 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 comença l’endemà de la publicació de la convocatòria 

en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Lleida i està obert 

fins al 20 de setembre. 

Seran desestimades les sol·licituds en les quals manqui documentació i en les 

quals no estigui complet i correctament emplenat l’imprès de sol·licitud annex a la 

convocatòria. 

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

Secretaria del Consell Social requerirà la persona interessada perquè l’esmeni en 

el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, amb indicació que si no 

l’esmena en aquest termini es considerarà  que ha desistit de la sol·licitud. 

 

3.4. Quantia 

Es concedirà un únic premi, independentment del centre docent propi de la UdL 

on s’hagin cursat els estudis, consistent en el finançament de la matrícula del 

màster oficial a la UdL fins a un import màxim de 3.000 euros. 

Aquest premi és incompatible amb qualsevol beca o ajut que hagi estat 

concedida amb la mateixa finalitat per al mateix període de temps. 

 

 

http://www.udl.es/ca/organs/consell/premis
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 les dificultats 

econòmiques, físiques o psicològiques que l’estudiant acrediti segons la 

documentació presentada.  

En cas d’empat, només en aquesta categoria, es tindrà en compte la possibilitat 

d’atorgar dos premis. 

 

3.6. Jurat 

El Jurat és el mateix de l’apartat 2.6.  

El Jurat podrà sol·licitar la informació que consideri necessària als candidats, als 

degans o directors de centre, al Vicerectorat d’Estudiantat i Ocupabilitat i al 

Vicerectorat de Compromís Social i Igualtat.  

 
El Jurat elevarà la seua proposta de premi 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 la mida 

de l’empresa.  

Entre les col·laboracions es tindrà es consideració: 

 la recerca i innovació 

 els projectes de desenvolupament industrial i tecnològic 

 la formació contínua a l’empresa 

 l’ocupació de graduats com a via de contractació de titulats de la UdL 

 la vinculació amb pràctiques d’estudiants 

 altres iniciatives empresarials 

En el cas de contractes i convenis de col·laboració en recerca i patrocinis es 

valorarà el seu import. 

Es concediran dos premis: l’un per a la gran empresa i l’altre per a la petita i 

mitjana empresa.  
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4.2. Condicions 

El Consell Social crearà una bases de dades d’empreses per a la participació en 

el premi a partir de la informació sol·licitada d’acord amb l’objecte del premi, des 

de la data de la convocatòria fins al 20 de juliol. 

Aquesta informació es sol·licitarà als degans i directors dels centres propis, als 

vicerectorats de Planificació, Innovació i Empresa, de Recerca i de Docència i a 

la direcció de la Fundació UdL. Concretament, al Centre de Formació Contínua, el 

Negociat de Pràctiques, l’Oficina de Suport a l’R+D+I, la Fundació UdL i les 

secretaries de centre. 

La base de dades d’empreses estarà formada per una relació d’empreses, els 

convenis de col·laboració i de prestació de serveis amb la UdL en els últims tres 

anys, també inclourà les dimensions de l’empresa i, si la vinculació amb la 

Universitat comporta finançament i el seu import. 

4.3. Tipus de premi 

El premi és el reconeixement 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 consegüent 

publicitat en els mitjans de comunicació i les xarxes socials quan es faci difusió 

del premis. 

 

4.4. Criteris de valoració 

Els criteris per a la valoració són el nombre de col·laboracions i serveis 

contractats amb la UdL, així com els imports i quantia d’aquests al llarg dels 

últims tres anys en:  

 la recerca i innovació 

 els projectes de desenvolupament industrial i tecnològic 

 la formació contínua a l’empresa 

 l’ocupació de graduats com a via de contractació de titulats de la UdL 

 la vinculació amb practiques d’estudiants 

 altres iniciatives empresarials 

Aquesta informació permetrà valorar el grau de compromís i de col·laboració dins 
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d’uns rànquings objectius, i es premiarà l’empresa en la primera posició en cada 

categoria ( gran empresa  i petita i mitjana empresa). 

 

4.5. Jurat 

El Jurat està format per cinc membres del Ple del Consell Social: el president o el 

vicepresident, el representant dels antics alumnes, els representants de les 

organitzacions empresarials al Consell (Foment del Treball i PIMEC) i la secretària 

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 al 

vicerectorat de Transferència i Innovació, de Recerca i de Qualitat i Innovació 

Docent a partir del dia de la publicació d’aquests premis. També es podrà 

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

El Jurat elevarà la seua 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 públiques el 11 d’octubre al web del Consell Social i se 

n’informarà els guanyadors per correu electrònic. 

L’acte de lliurament dels premis i de reconeixement es durà a terme durant 

l’últim trimestre de l’any 

2019. En aquest acte públic 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 TFG, les persones i les entitats premiades amb la finalitat de promocionar 

l’excel·lència, l’esforç i el compromís amb la Universitat. 

 

Amb el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal, 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 quan han participat 
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en els premis.      

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

guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns. En qualsevol cas, en la 

difusió s’indicarà el nom dels autors i el centre al qual pertanyen. 

6. DOTACIÓ ECONÒMICA 

La quantitat màxima a distribuir estarà entre 24.000 i 27.000 €, en cas que hi 

hagi dos premiats del model de superació.  

Un cop matriculats, els estudiants premiats rebran el premi equivalent a 

l’import de la matrícula del màster oficial fins a un màxim de 3.000 euros.  

A aquestes quantitats se’ls 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 Consell 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 DE PARTICIPACIÓ  

CONVOCATÒRIA DE PREMIS ALS MILLORS TREBALLS FINALS DE GRAU 
D’ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ELS SEUS ESTUDIS CURSANT UN 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 del títol de grau 

 Resum del treball final de grau (màx. 5 pàgines) 

 Inscripció al màster 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ D’OBTENCIÓ DE DADES 

La persona sol·licitant declara sota la seua 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 l’efecte d’aquests premis, a través de les administracions públiques 

adients o requerint la persona sol·licitant perquè aporti nova documentació. 

 
 
Lleida,                  de                     de  2019 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL  
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ  

CONVOCATÒRIA DE PREMI AL MODEL DE SUPERACIÓ DE L’ESTUDIANT DE 
GRAU QUE CONTINUA ELS SEUS ESTUDIS CURSANT UN 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 qual concorro 

al premi. 
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

 Certificat del títol de grau 

 Inscripció al màster 

 Declaració jurada en què es manifesten les dificultats segons la 

convocatòria 

 Certificat corresponent a les dificultats esmentades en la declaració 

jurada 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ D’OBTENCIÓ DE DADES 

La persona sol·licitant declara sota la seua 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 l’efecte d’aquest premi, a través de les administracions públiques 

adients o requerint la persona sol·licitant perquè aporti nova documentació. 

 
 
Lleida,              de                     de  2019 

 

 

 

 

 

PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL 
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5.-Acords dels Plens 

 Setembre 2018-juliol 2019 
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Acords del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018 

 
Acord 97/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, pel qual s’atorguen 
col·laboracions econòmiques a iniciatives de la comunitat universitària. 

 
Acord 98/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb una 
sol·licitud d’ajornament del premi de la XV Edició del Premis a Treballs de Recerca de la 

UdL per a l’estudiantat 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 2019-2020. 
 
Acord 99/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, pel qual es ratifica 
l’acord 1/2018 de la Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials de 14 de novembre 2018 
que en relació amb la proposta del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2018, va aprovar 
autoritzar la despesa pluriennal amb relació a l’adhesió a l’acord marc d’homologació de 
proveïdors de programari i serveis, a través del Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC), (Exp. 18/04). 

 
Acord 100/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, pel qual es ratifica 
l’acord 2/2018 de la Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials de 14 de novembre 2018 
que en relació amb la proposta del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2018, va aprovar 
autoritzar la despesa pluriennal per a la contractació del servei de suport a la iniciativa 
Agritech BIGDATA (PECT INNO4AGRO). 
 
Acord 101/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, pel qual es ratifica 
l’acord 3/2018 de la Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials de 14 de novembre 2018, 
que en relació amb la proposta del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2018 va 
autoritzar la despesa pluriennal per a la contractació del servei de missatgeria i paqueteria 
intercampus de la Universitat de Lleida. (Exp.2018/SER-46).  
 
Acord 102/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, pel qual es ratifica 
l’acord 4/2018 de la Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials de 14 de novembre 2018, 
que en relació amb la proposta del Consell l de Govern de 30 d’octubre de 2018, va aprovar 
la concessió dels complements addicionals per trams de docència del 2017 del PDI 
funcionari i contractat.  
 
Acord 103/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, pel qual es ratifica 
l’acord 5/2018 de la Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials de 14 de novembre 2018, 
que en relació amb la proposta del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2018, va aprovar 
la concessió dels complements addicionals per trams de gestió del 2017 del PDI funcionari 
i contractat. 
 
Acord 104/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, pel qual es ratifica 
l’acord 6/2018 de la Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials de 14 de novembre 2018, 
que en relació amb la proposta del Consell l de Govern de 30 d’octubre de 2018, va aprovar 
la concessió dels complements addicionals per trams de recerca autonòmics de la segona 
convocatòria AAI 2018 del PDI funcionari.  
 
Acord 105/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, pel qual es ratifica la 
resolució del rector, que aprova les modificacions del pressupost de la UdL durant el 
tercer trimestre de 2018, de les quals la Gerència en donà compte en el Consell de Govern 
de 18 de desembre de 2018.  
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Acord 106/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’aprova el 
pressupost de la Universitat de Lleida per a l’exercici 2019 per import de 93.756.039,78 €, 
les seves Bases d’Execució, Annex I: relació de tarifes dels serveis de la UdL, Annex II: 
cursos no reglats i Annex III: altres tarifes. 
 
Acord 107/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’aproven les tarifes 
del nou servei científico-tècnic de tipus I: Unitat Quirúrgica Torrelameu (UQ Torrelameu). 
 
Acord 108/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’acorda autoritzar la 
despesa pluriennal per a la contractació del servei d'Enginyeria de la formació: dualitat 
formació inicial/continuada. (Exp. 2018/SER-56).  
 
Acord 109/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’acorda autoritzar la 
despesa pluriennal per a la contractació d’obres corresponents a la 2a i última fase de 
l’edifici Polivalent II al Campus de Cappont de la Universitat de Lleida. (Exp. 2018/OBR-72). 
 
Acord 110/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2018, pel qual s’aproven els nous títols 
universitaris oficials per al curs 2019-2020 i l’actualització de la programació del curs 
2018-2019. 
 
Acord 111/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’aprova 
l’actualització de la programació del curs 2018-2019 i 2020-2021. 
 
Acord 112/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’aprova la 
modificació de la Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia, curs 2018-2019. 
 
Acord 113/2018 del Ple del Consell Social de 20 desembre de 2018, en relació amb la proposta 
del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2018, pel qual s’aproven el preus dels cursos de 
formació contínua octubre 2018. 
  
Acord 114/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2018, pel qual s’aproven les 
modificacions de les activitats de Matèria Transversal Bàsica i Estratègica. 
 
Acord 115/2018 del Ple del Consell Social del 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern del 18 de desembre de 2018, pel qual s’aprova la 
modificació de la Normativa de Permanència de la Universitat de Lleida. 
 
Acord 116/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2018, pel qual s’aprova la dissolució del 
consorci Alt Urgell XXI. 
 
Acord 117/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’aprova la 
incorporació de la Universitat de Lleida a l'Associació Cluster Leather Barcelona. 
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Acord 118/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’aprova l’ “Acord 
d’adhesió de la Gerència Territorial Catalunya Central al Concert en l’àmbit docent, 
assistencial i investigador subscrit entre la Universitat de Lleida i l’Institut Català de la 
Salut”.  
 
Acord 119/2018 del Ple del Consell Social del 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta elevada pel Consell de Govern del 18 de desembre de 2018, pel qual s’informa 
favorablement l’oferta pública d'ocupació addicional d’estabilització de personal 
d'administració i serveis del 2018.  
 
Acord 120/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2018, pel qual s’informa favorablement 
l’oferta parcial d'ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat de 
Lleida corresponent a l'any 2018:  
 
Acord 121/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’informa 
favorablement la convocatòria del concurs públic núm. 74 de places de professorat 
contractat laboral, els criteris de valoració i les comissions de selecció.  
 
Acord 122/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’informa 
favorablement la convocatòria del concurs públic número 36 de professorat dels cossos 
docents universitaris, els criteris de valoració i les comissions de selecció.  
 
Acord 123/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’informa 
favorablement la convocatòria de places, criteris de valoració i comissions de selecció 
corresponents la convocatòria Serra Húnter 2017 (2a. Fase).  
 
Acord 124/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, pel qual s’informa 
favorablement els convenis la signatura dels quals va autoritzar el Consell de Govern en les 
sessions ordinàries de 30 d’octubre i 18 de desembre de 2018. 
 
Acord 125/2018 del Ple del Consell Social de 20 de desembre de 2018, en relació amb la 
proposta de la Gerència, pel qual s’aprova autoritzar la despesa pluriennal per a la 
contractació conjunta a través del CSUC, per a l’adquisició de llicències MATLAB Total 
Academic Headcount Full Suite i MATLAB Academic Online Training Suite. (Exp. 18/46). 

 

Acords del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019 

Acords del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019 

Acord 1/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, pel qual s’aprova la convocatòria dels Premis 

Consell Social 2019. 

Acord 2/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, pel qual s’atorguen col·laboracions econòmiques a 

iniciatives de la comunitat universitària. 

Acord 3/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, el qual ratifica la resolució del rector, que aprova 

les modificacions del pressupost de la UdL durant el quart trimestre de 2018, de les quals la Gerència en donà 

compte en el Consell de Govern de 25 d’abril de 2019. 
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Acord 4/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, el qual ratifica la resolució del rector, que aprova 

les modificacions del pressupost de la UdL durant el primer trimestre de 2019, de les quals la Gerència en donà 

compte en el Consell de Govern de 25 d’abril de 2019. 

Acord 5/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, pel qual s’aproven els comptes anuals i informe de 

gestió corresponents a l’exercici 2018 de la Universitat de Lleida, d’acord amb l’informe d’auditoria emès per 

Faura-Casas Auditors-Consultors SL, de data 25 d’abril de 2019, prèviament informat favorablement pel Consell 

de Govern del dia 25 d’abril de 2019. 

Acord 6/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, pel qual s’aproven els comptes anuals i informe de 

gestió corresponents a l’exercici 2018 de la Fundació Universitat de Lleida, d’acord amb l’informe d’auditoria 

emès per Faura-Casas Auditors-Consultors SL, de data 25 d’abril de 2019, prèviament informat favorablement pel 

Consell de Govern del dia 25 d’abril de 2019. 

Acord 7/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 28 de febrer de 2019, pel qual s’autoritza la despesa pluriennal per a la contractació del servei de gestió i 

manteniment de l'aplicació de gestió de la mobilitat internacional de la Universitat de Lleida. (Exp. 2019/SER-05). 

Acord 8/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’autoritza la despesa pluriennal amb relació a la participació de la UdL en la 

licitació d’homologació de proveïdors d’equips amb sistema operatiu IOS i serveis associats, d’equips portàtils 

ultralleugers, portàtils tàctils, portàtils convertibles i tauletes, portàtils gamming, Mini PC, NAS sobretaula i discs 

durs externs (Exp. 19/05), a través del CSUC. 

Acord 9/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’autoritza la despesa pluriennal segons l’acord marc d’homologació de 

proveïdors per al subministrament de material de laboratori, productes químics i reactius, instrumentació 

general i auxiliar de laboratori, i equips i material de seguretat i protecció (Exp. 18/22 ), a través del CSUC. 

Acord 10/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’autoritza la despesa pluriennal segons l’acord marc d’homologació de 

proveïdors per al subministrament de llibres impresos (Exp. 18/24), a través del CSUC. 

Acord 11/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019,pel qual s’autoritza la despesa pluriennal segons l’acord marc d’homologació d’un 

proveïdor d’una plataforma de gestió d’esdeveniments i serveis associats (Exp. 19/06), a través del CSUC. 

Acord 12/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’autoritzar la despesa pluriennal per a la contractació del servei de neteja dels 

edificis i dependències de la Universitat de Lleida, (Exp. 2019/SER-17). 

Acord 13/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’autoritza la despesa pluriennal per a la contractació de l’assegurança que ha de 

cobrir els riscos de la Universitat de Lleida, (Exp. 2019/PRI-18). 

Acord 14/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’autoritza la despesa pluriennal per a la contractació del servei de jardineria de la 

Universitat de Lleida. (Exp. 2019-SER-19). 
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Acord 15/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’autoritza la despesa pluriennal per a la contractació de subministrament de 

diverses llicències de la plataforma ArcGIS per la Universitat de Lleida, (Exp.2019/SUB-14). 

Acord 16/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’autoritza la despesa pluriennal per a la contractació de la renovació Tecnològica 

de l'equipament de la xarxa informàtica de la UdL i els serveis de manteniment associats, (Exp.2019/MIT-16). 

Acord 17/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb les propostes dels Consell de 

Govern de 28 de febrer i de 25 d’abril de 2019, pel qual s’acorden els preus dels cursos de formació contínua. 

Acord 18/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’informa favorablement el reconeixement de l’Escola de Doctorat com a centre de 

la Universitat de Lleida. 

Acord 19/2019 del Ple del Consell Social del 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta elevada pel Consell de 

Govern del 25 d’abril de 2019, pel qual s’aprova la Normativa Acadèmica dels Graus, curs acadèmic 2019-2020. 

Acord 20/2019 del Ple del Consell Social del 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta elevada pel Consell de 

Govern del 25 d’abril de 2019, pel qual s’aprova la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris, curs 2019-

2020. 

Acord 21/2019 del Ple del Consell Social del 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta elevada pel Consell de 

Govern del 25 d’abril de 2019, pel qual s’informa favorablement la Normativa acadèmica de l’Escola d’Idiomes de 

la Universitat de Lleida, curs 2019-2020. 

Acord 22/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb les propostes dels Consells de 

Govern de 28 de febrer i 25 d’abril de 2019, pel qual s’aprova l’actualització de la programació universitària de la 

Universitat de Lleida curs 2019-2020 i curs 2020-2021. 

Acord 23/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 28 de febrer de 2019, pel qual s’aproven les modificacions substancials, dels títols universitaris de grau i 

màsters per al curs 2019-2020. 

Acord 24/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’aprova la modificació de la Relació de Llocs de Treball del PAS de la Universitat 

de Lleida. 

Acord 25/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de provisió de llocs de treball del PAS 

funcionari de la Universitat de Lleida. 

Acord 26/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’informa favorablement l’oferta pública d'ocupació parcial del personal 

d'administració i serveis de l’any 2019. 

Acord 27/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 28 de febrer de 2019, pel qual s’informa favorablement la convocatòria del concurs públic núm. 75 de places 

de professorat contractat laboral, els criteris de valoració i les comissions de selecció. 
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Acord 28/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 28 de febrer de 2019, pel qual s’informa favorablement la convocatòria del concurs públic núm. 37 de places 

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

Acord 29/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 28 de febrer de 2019, pel qual s’informa favorablement la contractació de personal acadèmic visitant. 

Acord 30/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 28 de febrer de 2019, pel qual s’informa favorablement la tabla de remuneració de la docència en la formació 

del professorat. 

Acord 31/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, pel qual s’informa favorablement la convocatòria del concurs públic núm. 76 de places de 

professorat contractat, els criteris de valoració i les comissions de selecció. 

Acord 32/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril 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 2018-1a. Fase. 

Acord 33/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 25 d’abril de 2019, 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 2019. 

Acord 34/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta elevada pel Consell de 

Govern de 25 d’abril de 2019, pel qual s’aprova l’assignació de les retribucions per trams docents bàsics del PDI 

2018. 

Acord 35/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, en relació amb la proposta elevada pel Consell de 

Govern de 28 de febrer de 2019, pel qual s’aprova l’assignació del complement retributiu per tram de recerca de 

la 1a convocatòria de l’any 2018 com a conseqüència de l’estimació d’un recurs d’alçada 

Acord 36/2019 del Ple del Consell Social de 26 d’abril de 2019, el qual informar favorablement els convenis la 

signatura dels quals va autoritzar el Consell de Govern en les sessions ordinàries de 28 de febrer i 25 d’abril de 

2019.  

 

 Acords del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019  
 
Acord 37/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, pel qual s’atorguen col·laboracions 

econòmiques a iniciatives de la comunitat universitària.  

 

Acord 38/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb la proposta del Consell de 

Govern de 26 de juny de 2019, pel qual s’aprova que l’import del crèdit de la Doble titulació: Màster universitari 

en Advocacia i Màster universitari en Gestió Administrativa sigui el corresponent als màsters que habiliten per a 

l'exercici d'activitats professionals regulades que és 41,17 euros.  

 

Acord 39/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb la proposta del Consell de 

Govern de 25 de juliol de 2019, pel qual s’aproven les tarifes del nou servei Científico-tècnic tipus II: Sala 

Multisensorial Snoezelen.  
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Acord 40/2019 el Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb la proposta del Consell de Govern 

de 26 de juny de 2019, pel qual s’autoritza la despesa pluriennal per a la contractació segons l’acord marc per a 

l'homologació de proveïdors d'equips de lloc de treball, a través del CSUC. (Exp.19/19).  

 

Acord 41/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb la proposta del Consell de 

Govern de 25 de juliol de 2019, pel qual s’autoritza la despesa pluriennal per a la contractació del servei de 

manteniment d'instal·lacions i elements constructius de la Universitat de Lleida. (Exp. SER-38).  

 

Acord 42/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb les propostes dels Consells de 

Govern de 26 de juny i 25 de juliol de 2019, pel qual s’aproven el preus dels cursos de formació contínua.  

 

Acord 43/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb la proposta del Consell de 

Govern de 25 de juliol de 2019, pel qual s’aprova la creació de la Càtedra universitat-empresa Coterva 

Agrisciences de Malherbologia.  

 

Acord 44/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb la proposta del Consell de 

Govern de 26 de juny 2019, pel qual s’aprova el canvi d’emplaçament l'Escola Universitària de Relacions 

Laborals de Lleida, adscrita a la Universitat de Lleida, al carrer Vallcalent n. 65, 25006 Lleida.  

 

Acord 45/2019 del Ple del Consell Social en la sessió ordinària del 26 de juliol de 2019, en relació amb la proposta 

elevada pel Consell de Govern del 26 de juny de 2019, pel qual s’aprova la modificació de la Normativa 

Acadèmica dels Estudis Universitaris Oficials de Grau i Màsters pel curs 2019-2020.  

 

Acord 46/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019 de 2019, en relació amb la proposta del Consell 

de Govern de 26 de juny de 2019, pel qual s’aprova la Normativa del Programa Sènior de la Universitat de Lleida, 

curs 2019-2020.  

 

Acord 47/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb les propostes dels Consells de 

Govern de 26 de juny i 25 de juliol de 2019, pel qual s’aprova l’actualització de la programació universitària de la 

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

 

Acord 48/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb la proposta del Consell de 

Govern de 25 de juliol de 2019, pel qual s’informa favorablement la contractació com a professor emèrit de la 

UdL de Ramon Sistac Vicén del Departament de Filologia Catalana i Comunicació.  

 

Acord 49/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb la proposta del Consell de 

Govern de 25 de juliol de 2019, pel qual s’informa favorablement la contractació com a professora emèrita de la 

UdL de Rosario Fanlo Domínguez del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. 

 

Acord 50/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb les propostes dels Consells de 

Govern de 26 de juny de 2019, va acordar informar favorablement la renovació de contractació com a professora 

emèrita d’Immaculada Recasens del Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria.  

 

Acord 51/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb les propostes dels Consells de 

Govern de 26 de juny de 2019, pel qual s’aprova Informar favorablement la renovació de contractació com a 

professor emèrit de Jaume Pont Ibañez, del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.  
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Acord 52/2019 Del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, en relació amb la proposta del Consell de 

Govern de 25 de juliol de 2019, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana 

d’Universitats Públiques (ACUP).  

 

Acord 53/2019 del Ple del Consell Social de 26 de juliol de 2019, va informar favorablement els convenis la 

signatura dels quals va autoritzar el Consell de Govern en les sessions ordinàries de 26 de juny i 25 de juliol de 

2019. 


