
 
 
 
- Acord 1/2008,  del  Plenari del Consell Social de 15 de febrer de 2008, mitjançant el qual s’acorda 
la continuïtat de prestació de serveis d’auditoria a BDO Audiberia SA. 
 
El Ple del Consell Social, en sessió ordinària va acordar ratificar l’autorització de la Presidència de 
prorrogar el contracte a l’empresa DBO Audibèria SA, per continuar prestant els seus serveis de 
consultoria i auditoria de comptes anuals de la UdL fins al 31 de desembre de 2009, és a dir, els referits 
als exercicis 2007 i 2008, d’acord amb l’informe de la Gerència.  
 
 
- Acord 2/2008, del Plenari del Consell Social de 15 de febrer de 2008, mitjançant el qual s’aprova el 
concurs per a la contractació del subministrament de papereria institucional.  
 
El Ple del Consell Social, en sessió ordinària, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 
de gener, va acordar:  
Primer: informar favorablement el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
del concurs per al subministrament de paper blanc i reciclat i així com de papereria institucional a tots els 
centres, departaments i serveis de la UdL. 
Segon: autoritzar la Gerència perquè inici el procés per tramitar l’esmentada contractació. 
 
 
- Acord 3/2008, del Plenari del Consell Social de 15 de febrer de 2008, mitjançant el qual s’aprova el 
concurs per a la realització de les obres de l’edifici per a R+D+i, mòdul 5B al Campus de L’ETSEA. 
 
El Ple del Consell Social, en sessió ordinària, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 
de gener, va acordar:  
Primer: informar favorablement el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
del concurs per a la contractació de les obres de l’edifici per a R+D+i (mòdul 5B) al campus de l’ETSEA 
de la UdL. 
Segon: autoritzar la Gerència perquè inici el procés per tramitar l’esmentada contractació. 
 
 
- Acord 4/2008, del Plenari del Consell Social, de 15 de febrer de 2008, ratificant l’acord del rector 
autoritzant les modificacions de crèdit que són de la seva competència, corresponents al quart 
trimestre del 2007. 
 
 
-- Acord 5/2008, el Plenari del Consell Social, de 15 de febrer de 2008, en relació a la proposta del 
Consell de Govern del dia 30 de gener, va ser  informat de l’inici de tramitació per sol�licitar la 
implantació del Grau en Ciència i Salut Animal a la UdL 
 
 
- Acord 6/2008, el Plenari del Consell Social, de 15 de febrer de 2008, en relació a la proposta del 
Consell de Govern del dia 30 de gener, va ser informat de l’inici de tramitació per sol�licitar la 
implantació del Grau en Geografia i Ordenació del Territori a la UdL. 
 



 
 
- Acord 7/2008, el Plenari del Consell Social, de 15 de febrer de 2008, en relació a la proposta del 
Consell de Govern del dia 30 de gener, va ser informat de l’inici de tramitació per sol�licitar la 
implantació del Grau en Història a la UdL. 
 
 
- Acord 8/2008, el Plenari del Consell Social, de 15 de febrer de 2008, en relació a la proposta del 
Consell de Govern del dia 30 de gener, va ser informat de l’inici de tramitació per sol�licitar la 
implantació del Grau en Història de l’Art a la UdL. 
 
 
- Acord 9/2008, el Plenari del Consell Social, de  25 d’abril de 2008,  ratificant el Conveni de 
col�laboració entre l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per al desenvolupament dels 
acords de promoció d’habitatges universitaris a Lleida. 
 
 
- Acord 10/2008, el Plenari del Consell Social,  de 25 d’abril de 2008, ratificant l’acord del rector, del 
dia 15 d’abril, autoritzant les modificacions de crèdit que són de la seva competència, 
corresponents al primer trimestre del 2008. 
 
 
- Acord 11/2008, del Plenari del Consell Social,  de  25 d’abril de 2008,  ratificant l’acord de la 
Comissió Delegada del Consell de Govern del dia 17 de març, aprovant les modificacions 
pressupostàries generades de 18 de febrer a 17 de març. 
 
 
- Acord 12/2008, del Plenari del Consell Social, de 25 d’abril de 2008,  ratificant l’acord de la 
Comissió Delegada del Consell de Govern del dia 17 d’abril, aprovant les modificacions 
pressupostàries generades del 18 de març al 17 d’abril de 2008. 
 
 
- Acord 13/2008, del Plenari del Consell Social,  de 25 d’abril de 2008, ratificant l’autorització de la 
Presidència  informant favorablement el plec de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques del concurs per a la redacció de projectes específics d’adequació 
d’espais existents, als requeriments dels “espais europeus d’educació superior (EEES)” de la 
Universitat de Lleida. 
 
 
- Acord 14/2008, del Plenari del Consell Social, de 25 d’abril de 2008, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de data 29 de febrer, ratificant l’autorització de la Presidència informant 
favorablement els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per al 
concurs obert per contractar els serveis de vigilància i seguretat de la Universitat de Lleida. 
 
 
 



 
 
 
- Acord 15/2008, del Plenari del Consell Social, de 25 d’abril de 2008, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de data 3 d’abril, ratificant l’autorització de la Presidència, de data 10 d’abril,  
informant favorablement el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
del concurs obert per a la contractació del disseny, del finançament de la construcció i posterior 
concessió d’explotació d’habitatges per a universitaris de la UdL. 
 
 
- Acord 16/2008,  del Plenari del Consell Social, de 25 d’abril de 2008, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de data 3 d’abril, ratificant l’autorització de la Presidència, de data 10 d’abril, 
informant favorablement els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques per a la contractació de serveis de neteja dels edificis i dependències de la Universitat 
de Lleida. 
 
 
- Acord 17/2008, el Plenari del Consell Social, de 25 d’abril de 2008, en relació amb la resolució del 
rector de data 24 d’abril de 2008, va acordar Informar favorablement el plec de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques per a la concessió de l’explotació del bar cafeteria en el 
campus d’ETSEA de la Universitat de Lleida, condicionat a l’informe favorable del Consell de 
Govern de data 30 d’abril. 
 
 
- Acord 18/2008, del Plenari del Consell Social, de 25 d’abril de 2008, autoritzant una operació 
d’aval bancari. 
 
El Ple del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2008, en relació a la proposta 
de la Gerència va acordar autoritzar una operació d’aval bancari. 
Primer.- Autoritzant una operació d’aval bancari, requerida per garantir les bestretes reintegrables de l’any 
2007, anualitat 2008, del Ministeri d’Educació i Ciència, en el marc de concessió d’ajuts per a projectes 
d’investigació i desenvolupament del Parc Científic  i Tecnològic- Agroalimentari de Lleida. 
Segon.- Donar conformitat a la proposta de la Gerència per concertar l’esmentada operació amb el Banc 
de Santander per als objectius, import i condicions especificades. 
 
 
- Acord 19/2008, del Plenari del Consell Social, de dia 25 d’abril de 2008, aprovant la liquidació 
pressupostària del Consell Social corresponent a  l’exercici 2007. 
 
 
ACORD 20/2008 del  Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2008, 
en relació a la proposta del Consell de Govern de data 29 de febrer, va acordar: 
Aprovar les normes de matriculació per a títols antics corresponents al curs 2008-2009. 
 
 
ACORD 21/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2008, 
en relació a la proposta del Consell de Govern de data 29 de febrer, va acordar: 
Aprovar la normativa de matrícula dels estudis universitaris oficials de graus i màsters curs 2008-2009. 
 



 
 
 
ACORD 22/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2008, 
en relació a la proposta del Consell de Govern de data 29 de febrer, va acordar: 
Aprovar el canvi d’adreça de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida, que 
actualment  s’ubica a l’Av. Estudi General número 4, de Lleida. 
 
 
ACORD 23/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2008, 
va acordar procedir a la col�laboració econòmica en les iniciatives de la comunitat universitària següents: 
 
 

Promotor Perceptor Activitat 
Import 
concedit 

Dra. Isabel Del Arco Vicerectorat  de Docència 
“Títol Graduat Sènior en 
Cultura, Ciència i Tecnologia, 
Curs 2007/2008” 

 
11.000,00 € 
 

Dra. M. Teresa Areces 
Departament de  Dret 
Privat 

“XlX Jornades Jurídiques, 
Identitat sexual i la juridificació 
de la vida afectiva” 

 
1.800,00 € 
 

Dra, Immaculada Lorés Deganat de Lletres “Setmana de la comunicació” 3.000,00 € 

Dr. Xavier Aguilar i Muñoz 
Consell de l’Estudiantat de 
la UdL 

“XII Festa Major de 
l’Estudiantat” 

 
2.000,00 € 
 

Dr. Jaume Barrull Pelegrí 
Vicerectorat  d’Activitats 
Culturals i Projecció 
Universitària 

“Universitat d’Estiu. Edició 
2008” 

 
15.000,00 € 
 

Dr. Joan Ribera Facultat de Medicina 
“Visita Facultat de Medicina de 
Marburg” del 7 al 9 de maig de 
2008. 

1.000,00 € 
 

 
 
ACORD 24/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta de modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques, amb motiu de la incorporació dels presidents dels consells socials, acorda: 
Aprovar la proposta de modificació dels estatuts de l’ACUP, de 15 de gener de 2008. 
 
 
ACORD 25/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 18 de juliol, va acordar: 
Aprovar la modificació dels estatuts de la fundació IRB-Lleida. 
 
 
ACORD 26/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 18 de juliol, va acordar: 
Aprovar els estatuts de la societat UdLempren SL, així com la designació de representats als òrgans de 
direcció i administració de la societat.  
 



 
 
 
ACORD 27/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 27 de juny, va acordar: 
Aprovar els estatuts de la Fundació Maqcentre, que s’adjunten com annex 1. 
 
 
ACORD 28/2008, del  Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 18 de  juliol, va acordar: 
Ratificar la resolució del rector, aprovant les modificacions pressupostàries aprovades durant el 2n 
trimestre de 2008,  que es relacionen en l’annex 1. 
 
 
ACORD 29/2008, que el Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008,  va acordar: 
Ratificar l’acord de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 21 de maig, aprovant 
les modificacions pressupostàries generades del 17 d’abril al 15 de maig de 2008, que es relacionen en 
l’annex 1. 
 
 
ACORD 30/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008,  en relació a la proposta del Consell de Govern de data 27 de maig, va acordar: 
Aprovar les modificacions pressupostàries per incorporació de romanents, que es relacionen en l’annex 1. 
 
 
ACORD 31/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008,  va acordar: 
Ratificar l’acord de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 18 de juny, aprovant 
les modificacions pressupostàries generades del 15 de maig al 10 de juny de 2008, que es relacionen en 
l’annex 1. 
 
 
ACORD 32/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2008,  
va acordar: 
Ratificar l’acord de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 11 de juliol, aprovant 
les modificacions pressupostàries generades del 10 de juny al 30 de juny de 2008, que es relacionen en 
l’annex 1. 
 
 
ACORD 33/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, va acordar: 
Aprovar els comptes anuals i informe de gestió corresponents a l’exercici 2007 de la Universitat de Lleida, 
d’acord amb l’informe d’auditoria emès per BDO Audiberia Auditors, del qual la Gerència en va donar 
compte al Consell de Govern del dia 27 de juny. 
 
 
 



 
 
 
ACORD 34/2008, del  Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, va acordar: 
Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2007 de la Fundació de la Universitat de Lleida, 
dels quals la Gerència en va donar compte al Consell de Govern del dia 27 de juny. 
 
 
ACORD 35/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2008, 
va acordar: 
Procedir a tramitar l’aportació de 6.000 EUR a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques.   
 
 
ACORD 36/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2008, 
en relació a la proposta del Consell de Govern de data 18 de juliol, va acordar: 
Aprovar la participació de la Universitat de Lleida en el capital social de la societat UdLempren SL, en la 
forma que s’especifica als seus estatuts.  
 
 
ACORD 37/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 27 de juny, va acordar: 
Autoritzar la participació de la UdL a la Fundació Maqcentre d’acord amb el que preveuen els seus 
Estatuts. 
 
 
ACORD 38/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a a proposta del Consell de Govern de data 27 de juny, va acordar: 
Autoritzar el conveni entre la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida pel canvi d’afectació d’unes 
finques  del Campus d’Agrònoms.  
 
 
ACORD 39/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 18 de juliol va acordar: 
Primer: Aprovar l’acord de cessió de dret de superfície per a un període màxim de 30 anys, a favor d’ICF 
equipaments SAU, sobre la parcel�la propietat de la UdL, (ref. cadastral 2292515CG0029E0001RY), per 
procedir a la construcció i posterior manteniment de l’Edifici polivalent II del Campus de Cap Pont; i així 
com l’explotació mitjançant el seu arrendament a la UdL pel període i renda fixats a l’oferta. 
Segon: Autoritzar el rector perquè inici el procés de tramitació corresponent. 
 
 
ACORD 40/2008, del  Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 18 de juliol va acordar: 
Primer: Informar favorablement el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
del concurs per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei de l’explotació de la cafeteria-menjador 
de l’edifici del Campus de Rectorat de la UdL, sota la modalitat de concessió. 
Segon: Autoritzar la Gerència perquè inici el procés per tramitar l’esmentada contractació 
 
 



 
 
 
ACORD 41/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 18 de juliol va acordar: 
Primer: informar favorablement el plec de clàusules administratives i tècniques per a l’homologació d’una 
o més empreses de viatges per a la prestació dels serveis d’intermediació per als desplaçaments i 
allotjament de persones a la UdL. 
Segon: autoritzar la Gerència perquè inici el procés per tramitar l’esmentat concurs. 
 
 
ACORD 42/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 27 de juny, va acordar: 
Aprovar els preus públics dels màsters oficials que s’activaran el curs acadèmic 2008-09 . 
 
 
ACORD 43/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la petició   del Vicerectorat de Professorat, de 27 de juny, va acordar: 
Autoritzar la resolució del rector de data 26 de maig de 2008 que afecta a l’assignació dels complements 
addicionals de gestió del Dra. Isabel del Arco Bravo 
 
 
ACORD 44/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la petició        del Vicerectorat de Professorat, de 27 de juny, va acordar: 
Autoritzar la resolució del rector de data 26 de maig de 2008 que afecta a l’assignació dels complements 
addicionals de gestió del Dr. Juan Antonio Martín Sánchez.  
 
 
ACORD 45/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 18 de juliol va acordar: 
Informar favorablement la sol�licitud del Dr. Joan Josep Jové Perés, TEU del Departament de Pedagogia i 
Psicologia, per acollir-se com a professor emèrit al programa del pla de jubilació anticipada. 
 
 
ACORD 46/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 18 de juliol, va acordar: 
Aprovar la normativa corresponent a les retribucions del professorat emèrit de la Universitat de Lleida. 
 
 
ACORD 47/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 18 de juliol, va acordar: 
Aprovar la transformació de la plaça del Dr. Josep Fontanelles Morell, del Departament de Dret Privat, 
que passa de PATC T3 a  PATC T4. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACORD 48/2007, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, acorda: 
Aprovar la distribució de les vint-i-vuit Beques de Col�laboració del Ministeri d’Educació, Política Social i 
Esport, destinades a estudiants de darrer curs de segon cicle que presten col�laboració a departaments, 
de la manera següent: 
ETSEA: 11 ; Dret i Economia: 7; Lletres: 3; Medicina: 3; Ciències de l’Educació:  2 ; Escola Politècnica 
Superior: 2. 
 
 
ACORD 49/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2008,  
va acordar:  
Ratificar el Conveni de col�laboració entre el Departament d’Innovació, Universitat i Empresa i la 
Universitat de Lleida per al finançament del títol de Grau de Ciències i Salut Animal a la Universitat de 
Lleida. 
 
 
ACORD 50/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 
2008, va ratificar l’acord de Presidència proposant al DURSI la següent candidatura a la Distinció Jaume 
Vicens Vives 2007: 
Categoria de premi col�lectiu 
A l’equip de professors que dirigits pel Dr. Daniel Babot del Departament de Producció Animal de la UdL 
han elaborat el primer Màster oficial en Sanitat i Producció Porcina,, que s’imparteix conjuntament a la 
Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Universitat de Saragossa. 
Categoria de premi individual 
A la Sra. M. Luisa Guitard Sein-Echaluce de l’Escola Universitària d’Infermeria amb el projecte que va 
liderar sobre “Salut i Activitat Física, un itinerari nou en el graduat d’Infermeria i d’Educació Física” per les 
idees innovadores a la docència que presenta. 
 
 
ACORD 51/2008  del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 25 de setembre, va acordar: 
Nomenar membres del Consell d’Administració de la societat UdLempren SL a: 
Joan Viñas Salas 
Ramon Roca Enrich 
Ramon Canela Garayoa 
Josep Maria Sentís Suñé 
Maribel Palau Verdejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACORD 52/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 25 de setembre, va acordar: 
Aprovar el nomenament en qualitat de membres del Patronat de la Fundació UdL a les persones 
següents: 
1.- Designades d’entre el PDI de la UdL:  
 Conxita Mir Curcó 
 Ramon J. Batalla Villanueva 
  Ferran Badia Pascual 
2.- Designats d’entre els Col�legis Professionals: 
  Josep Antoni Giné Badia (Enginyers Industrials) 
  Antoni Riba Esteve (Advocats) 
  Domènec Vila Navarra (Enginyers Agrònoms) 
3.- Designades d’entre l’empresariat a proposta del Patronat: 
  Rafael Pujol Solanes (SUPSA) 
  Sílvia Falip Toló (Sucesores de Falip Navarro) 
 
 
ACORD 53/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de 25 de setembre,  va acordar: 
Ratificar l’acord de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 19 de setembre de 
2008, aprovant les modificacions pressupostàries generades del 1 de juliol al 9 de setembre de 2008, que 
es relacionen en l’annex 1. 
 
 
ACORD 54/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 25 de setembre, va acordar: 
Primer: Informar favorablement el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
per a l’adquisició, mitjançant procediment negociat sense publicitat, dels drets d’ús de la Llicència de 
Campus d’Oracle  durant un període de dos anys, conjuntament amb el manteniment, actualització de 
versions i suport d’Oracle per al programari de gestió acadèmica de la universitat de Lleida. 
Segon: Autoritzar la Gerència perquè inici el procés per tramitar l’esmentada contractació. 
 
 
ACORD 55/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 25 de setembre, va acordar: 
Aprovar la modificació del darrer paràgraf de l’apartat 2 de la normativa de finançament dels màsters 
oficials de la UdL, de data 24 de novembre de 2006, en el sentit que es recull en l’annex 1. 
 
 
ACORD 56/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 25 de setembre, va acordar: 
Informar favorablement la concessió dels complements addicionals de recerca del Personal Docent i 
Investigador Laboral, meritats a desembre de 2007, que figura a la relació annexa.  
 
 
 



 
 
ACORD 57/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 25 de setembre, va acordar: 
Informar favorablement la concessió dels complements addicionals de gestió del Personal Docent i 
Investigador funcionari i contractat, meritats fins al 31 de desembre del 2007, que figura a la relació 
annexa. 
 
 
ACORD 58/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 25 de setembre, va acordar: 
Informar favorablement  la  concessió dels complements addicionals de docència del Personal Docent i 
Investigador Funcionari i Contractat, meritats fins al 31 de desembre del 2007, que figura a la relació 
annexa . 
 
 
ACORD 59/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 25 de setembre de 2008, va acordar: 
Aprovar la transformació de les places de professorat laboral a temps parcial segons figura en la relació 
annexa. 
 
 
ACORD 60/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 25 de setembre, va acordar: 
Aprovar el desenvolupament del Pla Estratègic de Recerca pel que fa a centres de recerca de la 
Universitat de Lleida per tal d’alinear-se al Pacte Nacional per la Recerca. 
 
 
ACORD 61/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 26 de novembre, va acordar: 
Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori, segons 
s’especifica a   l’annex 1. 
 
 
ACORD 62/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data  26 de novembre, va acordar: 
Aprovar el Conveni de col�laboració entre la UdL i i la Fundació Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. 
 
 
ACORD 63/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 
2008,  va acordar: 
Ratificar la resolució del rector, aprovant les modificacions pressupostàries corresponents al 3r trimestre 
de 2008 
 
 
ACORD 64/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 
2008,  va acordar: 
Ratificar l’acord de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 17 d’octubre, aprovant 
les modificacions pressupostàries generades del 9 de setembre al 7 d’octubre de 2008, que es relacionen 
en l’annex 1. 



 
 
 
ACORD 65/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 
2008,  va acordar: 
Ratificar l’acord de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 21 de novembre, 
aprovant les modificacions pressupostàries generades del 7 d’octubre al 12 de novembre de 2008, que es 
relacionen en l’annex 1. 
 
 
ACORD 66/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 21 d’octubre, va acordar: 
Aprovar els preus dels crèdits de doctorat per al curs 2008-2009, que es relacionen en l’annex 1. 
 
 
ACORD 67/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 21 d’octubre de 2008, va acordar: 
Aprovar la transformació de les places de professorat laboral a temps parcial segons figura en la relació 
annexa. 
 
 
ACORD 68/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 26 de setembre, va acordar: 
Informar favorablement la concessió dels complements addicionals de recerca del Personal Docent i 
Investigador funcionari, meritats a desembre de 2007, que figura a la relació annexa.  
 
 
ACORD 69/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 21 d’octubre, va acordar: 
Aprovar els plans d’estudis i el protocol dels graus, que es relacionen a continuació: 
 
ARTE Y HUMANIDADES 
Graduado/a en Estudios Hispánicos. Lengua y Literatura por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Estudios Ingleses por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Estudios Catalanes y Occitanos por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Comunicación y Periodismo audiovisuales por la Universitat de Lleida 
 
CIENCIAS 
Graduado/a en Biotecnología por la Universitat de Lleida 
 
CIENCIAS DE LA SALUD 
Graduado/a en Medicina por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Enfermería por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Nutrición y Dietética por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Biomedicina por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universitat de Lleida 
 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
Graduado/a en Educación Infantil por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Educación Primaria por la Universitat de Lleida 



 
 
 
Graduado/a en Educación Social por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Trabajo Social por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Turismo por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Derecho por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat de Lleida 
 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
Graduado/a en Ingeniería de Edificación por la Universitat de Lleida 
 
 
ACORD 70/2008 del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 21 d’octubre, va acordar: 
Aprovar els plans d’estudis i el protocol dels màsters, que es relacionen a continuació: 
 
POP de Salut:  
Màster de Recerca Clínica en Medicina  
 
POP Enginyeria i Tecnologies de la Informació:  
Màster en Ciències Aplicades a l’Enginyeria  
 
POP Educació, Societat i Qualitat de Vida: 
Màster en Psicopedagogia 
Màster de Formació Professorat de Secundària, Batxillerat i Formació Professional  
Màster en Recerca Educativa  
Màster de Recerca en Personalitat i Comportament (coordina U. Barcelona) 
 
POP Territori, Patrimoni i Cultura:  
Màster en Llengua i Cultura Occitanes  
Màster en Estudis Anglesos Avançats  
Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català a Immigrants  
 
POP Activitat Física i Esport:  
Màster en Gestió Esportiva  
Màster de Director Esportiu  
 
POP Construcció Europea: Aspectes Jurídics i Econòmics:  
Màster en Sistema de Justícia Penal 
 
 
ACORD 71/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 
2008, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 13 de novembre, va acordar: 
Aprovar el Pràcticum en els graus de la Universitat de Lleida. 
 
 
 
 



 
 
 
ACORD 72/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 29 de desembre de 
2008,  va acordar: 
Ratificar l’acord de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 12 de desembre, 
aprovant les modificacions pressupostàries generades del 12 de novembre al 5 de desembre de 2008, 
que es relacionen en l’annex 1. 
 
 
ACORD 73/2008, del Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 29 de desembre de 
2008,  va acordar: 
Aprovar el pressupost de la Universitat de Lleida per a l’exercici 2009 per import de 77.275.784,39 €, 
juntament amb les seves bases d’execució, preus públics dels graus i màsters oficials, la relació de tarifes 
dels serveis de la UdL, cursos no reglats i altres tarifes 
 
 
 


