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Acord núm. 140/2006 del Consell de Govern, de 14 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la proposta de la Comissió de
Medi Ambient l’ús de paper reciclat.

Proposta de la Comissió de Medi Ambient que tot seguit es transcriu, d'aplicació als Serveis Centrals, Centres, Departaments i
altres serveis de la Universitat i que s'haurà d'incloure a les licitacions dels serveis de reprografia que presten servei a la
Universitat de Lleida.
1

“La Comissió de Medi Ambient de la UdL, recollint l'esperit dels principis informadors de la UdL que figuren als seus Estatuts ,
2
així com la disposició addicional quarta, de Protecció del medi ambient , proposa endegar una política decidida d'ús de paper
reciclat a tots els nivells de la UdL. Per això, proposa els següents punts:
1.

La utilització de paper reciclat per a totes les prestacions existents (paper Din-A4 i altres tamanys, paper continu per
a impressores, sobres,...) així com a tots els impresos de la Universitat i tota la propaganda que edita.
Per a aconseguir un preu competitiu en el paper reciclat, el Servei de Contractació traurà a concurs la compra de
paper de tot tipus per quantitats importants, a fi d'aconseguir un abaratiment dels costos. Això implica que els
diferents centres, departaments i serveis utilitzaran el proveïdor o proveïdors que guanyin el concurs.
2. Fer les impressions i fotocòpies per les dues cares del paper, sempre que el maquinari actual ho permeti
Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Universitat.”
1 Art. 3. h) La promoció dels drets humans, de la pau i del respecte al medi ambient.
2 La Universitat de Lleida fomenta l'ús racional de l'energia i l'ús prioritari de materials reciclables, i vetlla pel màxim respecte al medi ambient.
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Acord núm. 141/2006 del Consell de Govern, de 14 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la investidura del professor
Dr. Reinhard Zimmermann com a doctor “Honoris Causa” per la Universitat de Lleida.
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Acord núm. 142/2006 del Consell de Govern, de 14 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la investidura del professor
Dr. Joaquim Moles Batllori com a doctor “Honoris Causa” per la Universitat de Lleida.
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Acord núm. 143/2006 del Consell de Govern, de 14 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la resolució de la
convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis de recerca relacionats amb el quart món per a l’any 2006.
Sol·licitants

Departament

Anna M. Romero Burillo
José Moreno Gené

Departament de Dret Públic

Projecte

Ajut concedit

El paper de les rendes mínimes d'inserció envers
l'exclusió social. Un estudi del seu impacte a les
comarques de Lleida

5.000,00 €

Informat per la Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de 3 de juliol de 2006
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Acord núm. 144/2006 del Consell de Govern, de 14 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la resolució de la
convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per a l’any 2006.
Projectes de cooperació i accions de cooperació
Sol·licitants

Col·lectiu

Projecte

País

Ajut
concedit

Neus Molins Miró
Xavier Roqué

Estudiantat Acompanyament tècnic en el procés de planificació, formació i gestió i
producció agroecològica al Viver de Bellas Mexicanas de la comunitat
de San Juan Bautista de Sahcabcheh

Campeche
MÉXICO

2.100,00 €

Marta Arbós Gabarró

Estudiantat Projecte Yachay

Sarayaku
EQUADOR

12.900,00 €

Víctor Bretón Solo de
Zaldívar

PDI

Espai Virtual Docent (EVDIIA)

Lleida

Noemí Giribet Bernat

Estudiantat Instal·lació d'una formatgeria comunitària

Terra Rica
BRASIL

7.900,00 €

Anna Agustí Jové

PAS

Programa de recolzament bàsic a la formació de les famílies
camperoles que ofereix el Centre de Formació Rural de Tami

Tami
TOGO

3.000,00 €

Leo Badía Morera

PAS

Construcció i equipament d'un taller de costura

TchépkoDédékpoe
TOGO

5.000,00 €

2.500,00 €

Víctor Penas López

Estudiantat Reforestació amb el sistema agroforestal basat en el cultiu de cacau en
les comunitats del Kukra River

Bluefields
NICARAGUA

José Ramon Olarieta
Alberdi

PDI

Michoacán
MEXIC

Desenvolupament del contingut curricular per una escola camperola a la
región de Tierra Caliente

TOTALS
Informat per la Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de 3 de juliol de 2006

600,00 €
1.200,00 €
35.200,00 €

