
Acord 1/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2009, designa el 
senyor Carmel Mòdol i Bressolí com a membre del Consell Social al Consell de Govern de la Universitat de Lleida, 
segons el previst a l’article 90.a de la Llei 1/2003 de 19  de febrer, d'Universitats de Catalunya, en substitució del 
Sr. Josep Pont i Sans. 
 
Acord 2/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2009, designa el 
senyor Carmel Mòdol i Bressolí, membre del Consell Social, com a representant a la UdL  a la Conferència General 
del Consell Interuniversitari de Catalunya, segons el previst a l’article 127 de la Llei Orgànica 1/2003 de 19 de 
febrer, d’Universitats de Catalunya, en substitució al Sr. Josep Varela i Serra. 
 
Acord 3/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2009, designa el 
senyor Carmel Mòdol i Bressolí, com a representant  del Consell Social de la UdL  a l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, en els aspectes que preveu la Llei Orgànica 1/2003 de 19 de febrer, 
d’Universitats de Catalunya, així com el reglament de funcionament de l’AQU. 
 
Acord 4/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2009, aprova la 
creació i la composició de les comissions següents que actuaran segons el que disposa el Reglament de 
Funcionament del Consell Social, aprovat pel Ple del 15 d’octubre de 2004, d’acord amb la Llei 1/2003 de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya i els Estatuts de la UdL. 
 
El rector i el president del Consell formen part de totes les comissions. 
 
Afers Econòmics i Patrimonials 
Portaveu:  Xavier Maurel 
Vocals:   CS: Silvia Falip, Jaume Sellés, Rosa Palau, Rosa Eritja, Teresa Vallés  

CG: Josep Maria Sentís 
 
Comunitat Universitària 
Portaveu: Ricard Pons 
Vocals:   CS: Ramon Alsina, Josep Varela, Xavier Maurel, Jaume Sellés 

CG:Josep Maria Sentís, Anna Maria Romero, Ferran Badia, Estudiant (vacant),  
Montserrat Comella 

 
Qualitat i Acreditació 
Portaveu: Silvia Falip 
Vocals:   CS: Josep Varela, Jaume Sellés, Carmel Mòdol 

CG: Ferran Badia, Estudiant (Vacant), Montserrat Comella 
 
Planificació i Programació 
Portaveu: Carmel Mòdol 
Vocals:   CS: Ramon Alsina, Ricard Pons, Rosa Palau, Rosa Eritja, Teresa Vallés. 

CG: Anna Maria Romero, Ferran Badia 
 
Acord 5/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2009, en relació a la 
proposta del Consell de Govern de data 29 de gener, aprova les taxes acadèmiques per a l’expedició dels títols 
propis que s’han desenvolupat com a proves pilot d’adaptació de les titulacions de la UdL a l’EEES, pel mateix 
import que estableix el decret de preus per als títols oficials. 
 
Acord 6/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2009, en relació a la 
proposta del Consell de Govern de data 29 de gener, aprova el preu del crèdit i taxes de gestió d’expedient 
acadèmic pels estudiants visitants, modificant l’art. 5 de la Normativa d’Estudiants Visitants vigent. 



Acord 7/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer, en relació a la retribució 
del càrrec d’adjunt al president del Consell Social, Dr. José Antonio Bonet i Lledós, professor lector del 
Departament de Producció Forestal i Ciència Forestal, aprova: 
 
Primer.- Assignar un complement fix anual per càrrec d’adjunt, amb la possibilitat d’encomanar-li tasques 
addicionals específiques d’acord amb l’art. 83 de la LOMLOU.  
Segon.- Els efectes econòmics i administratius s’inicien a 1 de gener de 2009. 
 
Acord 8/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2009, d’acord amb 
l’ofici de la Direcció General de Planificació del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya, de data 29 de gener de 2009, en relació al traspàs de diferents edificis situats al Campus de 
Cappont,  proposa la formalització de la cessió de la Generalitat de Catalunya a la Universitat de Lleida, dels 
edificis de l’Escola Politècnica Superior, la Facultat de Dret i Economia, l’Aulari de Serveis i el Centre de Cultures i 
Cooperació Transfronterera. 
 
Acord 9/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2009, ratifica la 
resolució del rector, que aprova les modificacions pressupostàries corresponents al 4r trimestre de 2008. 
 
Acord 10/2009,  el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2009, ratifica la 
resolució del rector, aprovant les modificacions pressupostàries corresponents al 1r trimestre de 2009. 
 
Acord 11/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2009, ratifica l’acord 
de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 19 de febrer, aprovant les modificacions 
pressupostàries generades de 1 de gener al 12 de febrer de 2009 (rel. 1/2009). 
 
Acord 12/2009, el Ple del Consell social, en la sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2009, ratifica l’acord 
de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 24 de març, aprovant les modificacions 
pressupostàries generades de 12 de febrer al 13 de març de 2009 (rel. 2/2009). 
 
Acord 13/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el 8 de maig de 2009, ratifica l’acord de 
la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 24 d’abril, aprovant les modificacions 
pressupostàries generades del 13 de març al 15 d’abril 2009 (rel. 3/2009).  
 
Acord 14/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el 8 de maig de 2009,  en relació a la 
proposta del Consell de Govern de data 26 de febrer, aprova rectificar els preus del Servei d’Anàlisi elemental i per 
espectroscòpia NIR, de la relació de tarifes que figura al Pressupost de la UdL de l’exercici de 2009. 
 
Acord 15/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el 8 de maig de 2009, en relació a la 
proposta del Consell de Govern de data 29 d’abril, aprova informar favorablement el plec de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques per a la contractació d’una prestació de serveis de prevenció aliè en 
l’especialitat de vigilància de la salut i suport  al Servei de Prevenció propi de la UdL, en les especialitats  de 
seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicologia per a tots els membres de la comunitat 
universitària. 
 
Acord 16/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el 8 de maig de 2009, en relació a la 
proposta elevada pel Consell de Govern del dia 26 de febrer, aprova: 
 
Primer.- La proposta de Relació de Llocs de Treball de la UdL, així com les modificacions pressupostàries que 
comporten. 
 
Segon.- La modificació del Catàleg de Llocs de Treball de la UdL (annex II) on es descriu la funció bàsica, les 
tasques, els requisits i la formació específica per a cada cas. 
 
Acord 17/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el 8 de maig de 2009, en relació a la 
proposta del Consell de Govern de data 26 de febrer,  aprova l’acord sobre millores de l’estructura organitzativa del 
Personal laboral d’Administració i Serveis negociat amb el Comitè d’Empresa. 
 



Acord 18/2009, el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària celebrada el 8 de maig de 2009, en relació a la 
proposta del Consell de Govern de data 27 de març, aprova el document de preacord sobre carrera professional i 
horitzontal del Personal funcionari d’Administració i Serveis, negociat amb la Junta de Personal. 
 
Acord 19/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2009, en relació a la proposta 
del Consell de Govern de data 27 de març, aprova la transformació del contracte de professor associat Jaume 
Cabré Fabré del tipus bàsic actual PATP 6H-tipus 1, a PATP 6H-tipus 4, amb efectes de l’1 de gener de 2009 fins a 
31 de desembre de 2009, que es podrà renovar per períodes anuals, sempre que es donin les condicions 
d’excepcionalitat que justifiquen l’esmentada transformació. 
 
Acord 20/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2009, en relació a la proposta 
del Consell de Govern de data 27 de març, informa favorablement la sol·licitud del Dr. Ramon Aguilà López, del 
Departament de Química, per acollir-se com a professor emèrit al programa del pla de jubilació anticipada. 
 
Acord 21/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2009, en relació a la proposta 
del Consell de Govern de data 27 de març, informa favorablement la sol·licitud de la Dra. Julia Remón Molina, del 
Departament d’Història de l’Art i Història Social per acollir-se com a professora emèrita al programa del pla de 
jubilació anticipada. 
 
Acord 22/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2009, en relació a la proposta 
del Consell de Govern de data 27 de març, informa favorablement la sol·licitud del Dr. Ramon Rourera Jordana, del 
Departament de Pedagogia i Psicologia, per acollir-se com a professor emèrit al programa del pla de jubilació 
anticipada. 
 
Acord 23/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2009, en relació a la proposta 
del Consell de Govern de data 27 de març, informa favorablement la sol·licitud de la Dra. Mª Pilar Vinuesa Vilella, 
del Departament de Didàctiques Específiques, per acollir-se com a professora emèrita al programa del pla de 
jubilació anticipada. 
 
Acord 24/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2009, en relació a la proposta 
del Consell de Govern de data 29 d’abril, informa favorablement la normativa de Convenis de Cooperació 
Educativa per al desenvolupament de pràctiques no curriculars en empreses i institucions externes. 
 
Acord 25/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2009, a proposta del president, 
acorda la col·laboració econòmica en les iniciatives de la comunitat universitària següents, amb càrrec al 
pressupost del Consell Social: 
  

Promotor Activitat Import 
concedit 

Dep. Informàtica i Enginyeria Industrial Especial monogràfic a la  La Vanguardia i ràdio                                              1.200 € 
Dept de Filologia Catalana VI Setmana de la comunicació 4.000 € 
Vicerectorat d’Activitats Culturals i 
Projecció Universitària Universitat d'Estiu 2009 15.000 € 

Consell de l’Estudiantat XIII Festa Major de l'Estudiantat 2.000 € 
Vicerectorat de l’Estudiantat 
Servei d’Extensió Universitària I Edició de Premis de Video Digital “La UdL i Jo”  600 € 

 
Acord 26/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2009, en relació a la proposta 
del Consell de Govern de data 29 d’abril, aprova la Normativa  de matriculació per  al curs 2009-2010, per a les 
titulacions de primer i segon cicle que no estan regulades per la normativa acadèmica específica per al cas de 
Grau i Màster. 
 
Acord 27/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 8 de maig de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de data 29 d’abril, aprova la Normativa acadèmica de matriculació dels estudis universitaris 
oficials de Grau i Màster, per al curs 2009-2010. 
 



Acord 28/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2009, en relació a la proposta 
del Consell de Govern de data 29 d’abril, aprova els plans d’estudis i el protocol dels graus, verificats per l’ANECA i 
autoritzats per la Comunitat Autònoma, per al curs acadèmic 2009-2010 següents: 
 
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 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 Derecho por la Universitat de Lleida 
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Lleida 
 
Acord 29/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 8 de maig de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de data 26 de febrer, aprova la transformació de plaça de professorat de Maria Barios Esmet, 
Departament d’Infermeria, de PALTP T1-3H bimestral A PALTP T1-3H anual i amb efectes econòmics d’1 
d’octubre del 2009. 
 
Acord 30/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 8 de maig de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de data 26 de febrer, acorda la transformació de plaça de professorat de José M. Gutiérrez 
Vilaplana, Departament d’Infermeria, de PALTP T1-6H 1r semestre i PALTP T1-3H segon semestre A PALTP T1-
6H i amb efectes econòmics d’1 d’octubre del 2009. 
 
Acord 31/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 8 de maig de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de data 26 de febrer, aprova la transformació de plaça de professorat de Miguela Martínez 
Orduña, àrea de coneixement Infermeria, de PALTP T1-6H substitut a PALTP T1-3H anual, amb efectes 
econòmics de 6 de febrer del 2009. 
 
Acord 32/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 8 de maig de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de data 26 de febrer, aprova la transformació de plaça de professorat de Carme Molet Chicot, 
Departament de Didàctiques Específiques, de PALTP T1-3H  a PALTP T1-6H, amb efectes econòmics de 1 de 
setembre del 2009. 
 
Acord 33/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 8 de maig de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de data 26 de febrer, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 29 d’abril,  aprova 
la transformació de plaça de professorat de Amalia Zapata Rojas, Departament d’Infermeria, de PALTP T1-6H 1r 
semestre i PALTP T1-3H 2n semestre  A PALTP T1-6H anual i amb efectes econòmics d’1 d’octubre del 2009. 
 
Acord 34/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 26 de maig, que aprova les modificacions 
pressupostàries període 15-04-09 al 13-05-09 (Relació 04/09). 
 
Acord 35/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 18 de juny, que aprova les modificacions 
pressupostàries període 13-05-09 al 11-06-09 (Relació 05/09). 
 



Acord 36/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Conjunta d’Afers Econòmics i Patrimonials i de Comunitat Universitària del Consell Social del dia 8 de 
juliol de 2009, el qual aprova els preus públics dels Màsters Oficials que s’activaran al curs 2009-2010, segons la 
proposta elevada pel Consell de Govern del dia 1 de juliol. 
 
Acord 37/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de data 27 de març, aprova la modificació del Reglament de Cànons de la UdL amb efectes a 1 
de setembre de 2009 i comptar amb uns indicadors que permetin fer un seguiment dels resultats i facilitin la revisió 
de l’esmentat Reglament en el cas que no s’arribi als objectius fixats. 
 
Acord 38/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Conjunta d’Afers Econòmics i Patrimonials i de Comunitat Universitària del Consell Social del dia 8 de 
juliol de 2009, el qual informa favorablement el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació, 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del subministrament de l’ampliació del sistema de xarxa sense 
fil de la Universitat de Lleida, segons la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 1 de juliol i autoritza la 
Gerència que iniciï el procés per tramitar l’esmentada contractació. (Exp: 2009/SUB-27). 
 
Acord 39/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol, ratifica l’acord de la Comissió 
Conjunta d’Afers Econòmics i Patrimonials i de Comunitat Universitària del Consell Social del dia 8 de juliol de 
2009 el qual informa favorablement el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, del subministrament de l’ampliació del sistema de telefonia IP de la 
Universitat de Lleida, segons la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 1 de juliol i autoritza la Gerència 
que iniciï el procés per tramitar l’esmentada contractació. (Exp: 2009/SUB-28). 
 
Acord 40/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol, ratifica l’acord de la Comissió 
Conjunta d’Afers Econòmics i Patrimonials i de Comunitat Universitària del Consell Social del dia 8 de juliol de 
2009 el qual informa favorablement el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques 
per a la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d’un servei d’assessorament i suport 
tècnic en el programa d’inversions de la Universitat de Lleida, d’acord a la proposta elevada pel Consell de Govern 
del dia 1 de juliol i autoritza la Gerència que iniciï el procés per tramitar l’esmentada contractació.  
(Exp: 2009/SER – 40). 
 
Acord 41/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol, en relació a la proposta elevada pel 
Consell de Govern del dia 1 de juliol, aprova la desafectació del domini públic d’uns terrenys propietat de la 
Universitat, corresponents a les finques números 317 a 328 i 405 del projecte de reparcel·lació del Pla parcial del 
SUR 2 (Ciutat jardí),  així com la seva permuta amb la finca 410, propietat de l’Ajuntament de Lleida, del projecte 
de reparcel·lació del Pla parcial del SUR 2 (Ciutat Jardí). 
 
Acord 42/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol, aprova els comptes anuals i informe 
de gestió corresponents a l’exercici 2008 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 1 de juliol. 
 
Acord 43/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol, aprova els comptes anuals 
corresponents a l’exercici 2008 de la Fundació de la Universitat de Lleida, dels quals la Gerència en va donar 
compte al Consell de Govern del dia 1 de juliol. 
 
Acord 44/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol, aprova els comptes anuals 
corresponents a l’exercici 2008 de la Societat UdLempren SL, dels quals la Gerència en va informar al Consell de 
Govern del dia 1 de juliol. 
 
Acord 45/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol, aprova la liquidació pressupostària 
del Consell Social corresponent a  l’exercici 2008. 
 
Acord 46/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol, ratifica la resolució del rector, la qual 
aprova les modificacions pressupostàries corresponents al 2n trimestre de 2009. 
 



Acord 47/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern, aprovant les modificacions pressupostàries període 11-06-
09 al 10-07-09 (Relació 06/09). 
 
Acord 48/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern del dia 1 de juliol, informa favorablement el plec de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques per a la contractació de la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic i el 
projecte executiu d’obra civil, instal·lacions i projecte seguretat i salut, redacció de projecte per a la sol·licitud de la 
llicència mediambiental, així com la direcció de les obres d’arquitecte, aparellador i coordinador de seguretat i salut, 
per a l’ampliació de l’edifici 6 (Centre de Recerca Agroalimentària-CRAL) al Campus de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària i autoritzar la Gerència perquè inici el procés per tramitar l’esmentada contractació. (Exp: 
2009/SER-23). 
 
Acord 49/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Conjunta d’Afers Econòmics i Patrimonials i de Comunitat Universitària del Consell Social del dia 8 de 
juliol de 2009, el qual autoritza les modificacions dels quinquennis docents del PDI Funcionari i dels complements 
bàsics de docència del PDI Funcionari del 2008 que ja van ser acordats pel Consell de Govern del 29 d’abril del 
2009. 
 
Acord 50/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Conjunta d’Afers Econòmics i Patrimonials i de Comunitat Universitària del Consell Social del dia 8 de 
juliol de 2009, el qual autoritza les modificacions dels quinquennis docents del PDI funcionari i dels complements 
bàsics de docència del PDI Laboral del 2008 que ja van ser acordats pel Consell de Govern del 29 d’abril del 2009. 
 
Acord 51/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, acorda ratificar l’acord de la 
Comissió Conjunta d’Afers Econòmics i Patrimonials i de Comunitat Universitària del Consell Social del dia 8 de 
juliol de 2009 el qual aprova la distribució de vint-i-una beques de col·laboració del Ministeri d’Educació, destinades 
a estudiants de darrer curs de segon cicle, que presten col·laboració a departaments, de la manera que proposa el 
Vicerectorat de Docència: ETSEA: 7; Dret i Economia: 6; Lletres: 3; Medicina: 3; Ciències de l’Educació:  1; Escola 
Politècnica Superior: 1. 
 
Acord 51/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de data 24 de juliol, informa favorablement la resolució de trams de recerca addicionals del PDI 
laboral durant l'any 2008,  amb efectes econòmics a l'1 de gener de 2009. 
 
Acord 52/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Conjunta de Planificació i Programació i de Qualitat i Acreditació del dia 8 de juliol de 2009, el qual 
aprova la normativa d’accés al 2n cicle de la Llicenciatura de Comunicació Audiovisual per al curs 2009-2010, 
segons la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 27 de maig. 
 
Acord 53/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Conjunta de Planificació i Programació i de Qualitat i Acreditació del dia 8 de juliol de 2009, el qual 
aprova la normativa d’accés al 2n cicle de les Llicenciatures de Filologia Anglesa, Filologia Catalana, Filologia 
Francesa i Filologia Hispànica per al curs 2009-2010, segons la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 27 
de maig. 
 
Acord 54/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Conjunta de Planificació i Programació i de Qualitat i Acreditació del dia 8 de juliol de 2009, el qual 
aprova la normativa d’accés a l’itinerari curricular conjunt de Dret / Ciències Empresarials per al curs 2009-2010, 
segons la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 27 de maig. 
 
Acord 55/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Conjunta de Planificació i Programació i de Qualitat i Acreditació de 8 de juliol de 2009, el qual aprova la 
modificació dels Estatuts del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, acordada per la Junta del Consorci 
celebrada el 17 de desembre de 2008, fixant la seu social del CTFC, a Solsona, carretera de Sant Llorenç de 
Morunys, km.2. 
 



Acord 56/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Conjunta de Planificació i Programació i de Qualitat i Acreditació de 8 de juliol de 2009, en relació a la 
proposta elevada pel Consell de Govern d’ 1 de juliol que ratifica alhora l’acord del Consell General de data 13 de 
gener de 2009 de modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Econòmica de Lleida.  
 
Acord 57/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, informa favorablement les 
Memòria dels Graus per tal que puguin seguir el procés de verificació de l’ANECA, el Consejo de Universidades 
així com l’autorització de la Comunitat Autònoma, per a la seva implantació al curs 2010-2011. 
 
Acord 58/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern del dia 24 de  juliol, aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Garrigues per 
al desenvolupament del territori. 
 
Acord 59/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern del dia 24 de juliol aprova la creació de la Càtedra d’Empresa Familiar.  
 
Acord 60/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, a proposta del 
president designa el Sr. Ramon Companys i Sanfeliu, com a representant del Consell Social al Consell de Govern 
de la Universitat de Lleida. 
 
Acord 61/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, a proposta del 
president aprova la següent composició de les comissions del Consell Social: 
 
Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials 
Portaveu:  Xavier Maurel 
Vocals:   CS: Silvia Falip,  Rosa Palau, Rosa Eritja, Teresa Vallés  

CG: Josep Maria Sentís 
 
Comissió Comunitat Universitaria 
Portaveu:  Ricard Pons 

CS: Ramon Alsina, Ramon Companys, Xavier Maurel, Jaume Sellés 
CG:Josep Maria Sentís, Anna Maria Romero, Ferran Badia, Maria Rodríguez, Carme 
Mendoza 
 

Comissió Qualitat i Acreditació 
Portaveu: Sílvia Falip 
  CS: Ramon Companys, Jaume Sellés, Carmel Mòdol 
  CG: Ferran Badia, María Rodríguez, Carme Mendoza 
 
Comissió Planificació i Programació 
Portaveu: Carmel Mòdol 

CS: Ramon Alsina, Ricard Pons, Rosa Palau, Rosa Eritja, Teresa Vallés. 
  CG: Anna Maria Romero, Ferran Badia 
 
Acord 62/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern, de 15 de setembre, que aprova les modificacions 
pressupostàries generades del 10 de juliol al 9 de setembre de 2009 (rel. 7/2009). 
 
Acord 63/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 23 d’octubre, que aprova les modificacions 
pressupostàries generades del 9 de setembre al 14 d’octubre de 2009 (rel. 8/2009).  
 
Acord 64/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern,  celebrada el  24 de novembre, que aprova les 
modificacions pressupostàries generades del 14 d’octubre al 13 de novembre de 2009 (rel. 10/2009). 
 



Acord 65/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern del dia 29 d’octubre, aprova la modificació de pressupost per aplicació de 
romanents genèrics de 2008 (rel. 9/2009).  
Acord 66/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, ratifica la resolució del 
rector, que aprova les modificacions pressupostàries corresponents al 3r trimestre de 2009. 
 
Acord 67/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern de dia 24 de setembre, aprova els preus dels crèdits de doctorat d’acord amb el 
Decret 110/2009, de 16 de juliol, publicat al DOGC 5422, i els criteris fixats per la Comissió de Doctorat de la UdL 
de 9 de juny de 2009. 
 
Acord 68/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern de dia 24 de setembre, aprova el preu del màster d’Educació Inclusiva per al curs 
2009-2010. 
 
Acord 69/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern del dia 24 de setembre, aprova la normativa de matrícula del Títol Sènior en 
Cultura, Ciència i Tecnologia de la Universitat de Lleida per al curs 2009-2010. 
 
Acord 70/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern del dia 24 de setembre, aprova la normativa dels Serveis Científico-tècnics de la 
UdL.  
 
Acord 71/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern de dia 29 d’octubre, aprova la proposta de modificacions/aclariments al Reglament 
per a l’Aplicació de Despeses Indirectes per Activitats amb Agents Externs. 
 
Acord 72/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern del dia 27 de novembre, aprova la modificació del conveni de 29 de juliol de 2008 
entre la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida per canvi d’afecció d’unes finques del campus de l’ETSEA.  
 
Acord 73/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Econòmica celebrada el dia 4 de novembre, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del 
dia 29 d’octubre, que informa favorablement el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions 
tècniques per a la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de les obres d’adaptació 
d’espais docents de l’Edifici AB del Campus d’ETSEA de la Universitat de Lleida a l’EEES. (Exp: 2009/OBR-54). 
 
Acord 74/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern del dia 29 d’octubre, accepta l’oferta d’ICF Equipaments SAU per a la construcció 
del nou Edifici Polivalent 2 del Campus de Cappont. 
 
Acord 75/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
del Consell de Govern de data 24 de setembre, informa favorablement la sol·licitud del Dr. Xavier Cors Meyà, del 
Departament de Dret Públic, per acollir-se com a professor emèrit en el marc de la jubilació anticipada. 
 
Acord 76/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern de 27 de novembre, aprova la resolució dels trams addicionals de recerca 1a 
Convocatòria del 2009 del PDI funcionari. 
 
Acord 77/209, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern de dia 27 de novembre, aprova la resolució de retribucions addicionals per mèrits 
docents del 2008. 
 
Acord 78/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern de dia 27 de novembre, aprova la resolució de retribucions addicionals per mèrits 
de gestió del 2008. 
 



Acord 79/200, el ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern de dia 24 de setembre, aprova el programa d’ajuts per a esportistes universitaris 
d’alt nivell ADO, que promou el Consejo Superior de Deportes. 
 
Acord 80/2009 el Ple del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 4 de desembre de 2009, en relació 
a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 29 d’octubre aprova la Convocatòria de Beques d’Introducció a 
la Recerca promogudes pel Vicerectorat d’Estudiantat per al curs 2009-2010.  
 
Acord 81/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern de 27 de novembre, aprova la proposta de modificació de la base núm. 15 de la 
Convocatòria de Beques d’Introducció a la Recerca per al curs 2009-2010. 
 
Acord 82/2009, el Ple del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 27 de 
novembre, aprova l’acord de jubilació parcial del PAS-Laboral.  
 
Acord 83/2009, el Ple del Consell Social en la sessió de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de 24 de setembre, informa favorablement el pla d’estudis per al curs 2010-2011 del Grau en 
Psicologia. 
 
Acord 84/2009, el Ple del Consell Social en la sessió de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de 7 d’octubre, informa favorablement el pla d’estudis per al curs 2010-2011 del grau en 
Enginyeria Agrària i Alimentària i grau en Enginyeria Forestal. 
 
Acord 85/2009, el Ple del Consell Social en la sessió de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de 29 d’octubre, informa favorablement el pla d’estudis per al curs 2010-2011 del grau en 
Turisme. 
 
Acord 86/2009, el Ple del Consell Social en la sessió de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta elevada 
pel Consell de Govern de dia 24 de setembre, aprova el mapa de màsters verificats 2009-2010.  
 
Acord 87/2009, el Ple del Consell Social en la sessió de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de 24 de setembre,  informa favorablement els plans d’estudis curs 2010-2011 dels màsters: 
 

- Comptabilitat, Auditoria, i Control de Gestió 
- Fructicultura 
- Biotecnologia en Ciències de la Salut 
- Dret Esportiu 
- Enginyeria de Software lliure 
- Educació per la Salut 
- Enginyeria Industrial 
 

Acord 88/2009, el Ple del Consell Social en la sessió de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta del 
Consell de Govern de 27 de setembre, informa favorablement els plans d’estudis curs 2010-2011 del màster en 
Enginyeria Agronòmica. 
 
Acord 89/2009, el Ple del Consell Social en la sessió de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta elevada 
pel Consell de Govern de dia 24 de setembre, informa favorablement les passarel·les pel tal que estudiants que ja 
estan en possessió d’una titulació universitària oficial no adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior puguin 
assolir el grau d’Enginyeria de l’Edificació. 
 
Acord 90/2009, el Ple Plenari del Consell Social en la sessió de 4 de desembre de 2009, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern de dia 29 d’octubre, aprova els Estatuts del Consorci per al Desenvolupament 
Científic de l’Esport a Catalunya.  
 
Acord 91/2009, el Ple Plenari del Consell Social en la sessió de 29 de desembre de 2009, ratifica l’acord de la 
Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del dia 9 de desembre, que aprova les modificacions 
pressupostàries peróides 13 de novembre a l’1 de desembre de 2009. 



Acord 92/2009, el Ple del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 29 de desembre de 2009, en 
relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 17 de desembre, informa favorablement el plec de 
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària, de la realització de les auditories econòmiques corresponents als exercicis 2009, 2010 i 
2011 dels Comptes Anuals de la UdL, per un import màxim de 75.000 € IVA inclòs. 
 
Acord 93/2009, el Ple del Consell Social en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 17 de 
desembre, informa favorablement el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques per 
a la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del subministrament per preus unitaris del 
vestuari d’estiu i d’hivern, i del calçat pel personal laboral de la Universitat de Lleida, durant els anys 2010 i 2011. 
El pressupost màxim del contracte, pels dos anys, es de 57.920 euros (IVA exclòs), que s’haurà de desglossar en 
dos lots: 

Lot 1:  Vestuari d’estiu i d’hivern. Base imposable: Trenta-nou mil cent euros 
Lot 2:  Calçat. Base imposable: Divuit mil vuit-cents vuit euros 

 
Acord 94/2009, el Ple del Consell Social, en relació a la proposta  elevada per Consell de Govern del dia 17 de 
desembre, aprova el pressupost de la Universitat de Lleida per a l’exercici 2010 per import de 91.728.183,27 €, 
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 
 
Acord 95/2009, el Ple del Consell Social en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 17 de 
desembre, aprova la normativa del nou marc retributiu pel professorat associat. 
 
Acord 96/2009, el Ple del Consell Social acorda col·laboració econòmica en les iniciatives de la comunitat 
universitària següent: 
 

Promotor Activitat Import concedit 
Dr. Joan Julià-Muné                                                   
Catedràtic de Lingüística Aplicada Catalana XV Col·loqui Internacional  3.000,00 € 

 
Acord 97/2009, el Ple del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 17 de 
desembre, aprova el canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria pel de Facultat d’Infermeria de la 
Universitat de Lleida. 
 
Acord 98/2009,  el Ple del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 17 de 
desembre, informa favorablement la reestructuració de l’Institut de Ciències de l’Educació – Centre de Formació 
Contínua de la UdL amb la seva nova estructura organitzativa, així com el seu Reglament de Règim Intern i 
accepta formar part del seu Consell Assessor a través d’un membre del Consell Social que oportunament 
designarà el president del Consell Social. 
 
Acord 99/2009 el Ple del Consell Social en relació a la proposta del Consell de Govern de data 18 de desembre de 
2008, informa favorablement el  plans d’estudis i protocol del grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments. 


