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ACORD 1/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Designació representant del CS a la 
Comissió Permanent delegada del Consell Govern. 
El Plenari del Consell Social, a proposta del president, acorda: 
 
Primer: Designar el Sr. Ramon Companys i Sanfeliu com a membre del Consell Social a la Comissió Permanent del 
Consell de Govern de la Universitat de Lleida. 
 
Segon: Per tal de garantir la representativitat del Consell a l’esmentada Comissió, designar suplent primer, el Sr. 
Xavier Maurel, i suplent segon, el Sr. Carmel Mòdol; ambdós membres del Consell de Govern. 

 
ACORD 2/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Aprovades pel rector corresponents al 
4r trimestre de 2009. 
El Plenari del Consell Social, acorda: 
 
Ratificar la resolució del rector, aprovant les modificacions pressupostàries corresponents al 4t trimestre de 2009, de 
les quals n’ha estat informat el Consell de Govern el dia 24 de febrer de 2010. 
 
ACORD 3/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Permuta Paeria. Delimitació terrenys 
destinats  a recerca. Campus ETSEA. 
El Plenari del Consell Social,  en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 29 de gener, acorda: 
 
Aprovar la delimitació dels terrenys destinats exclusivament a recerca del Campus de l’ETSEA fruit de la permuta 
amb l’Ajuntament de Lleida, signada el 12 de gener de 2010. 
 
ACORD 4/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Cessió de terrenys Campus ETSEA a 
la Paeria. Pla General Municipal 1995-2015. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 24 de març, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar la desafectació d’una parcel�la  de 2.521,02 m²  del campus d’Agrònoms, per tal que la finca de la 
UdL estigui alineada amb el Pla General de Lleida 1995-2015. 
 
Segon.- Trametre l’esmenat acord al Govern de la Generalitat de Catalunya per a la seva ratificació. 
 
Tercer.- Autoritzar el rector de la Universitat de Lleida per a l’execució del tràmits necessaris per procedir a la cessió 
dels terrenys desafectats a l’Ajuntament de Lleida. 
 
ACORD 5/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Protocol UdL–Paeria per compensació 
d’obligacions mútues. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 24 de març, acorda: 
 
Aprovar el protocol de col�laboració entre l’Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida, relatiu a diverses 
actuacions a realitzar al campus de Cappont i per a la compensació d’obligacions mútues. 
 
ACORD 6/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010.Trams Addicionals de Recerca. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta de la Comissió Permanent delegada del Consell de Govern de 
data 8 de març, acorda: 
 
Autoritzar l’’assignació de tram addicional de recerca al professor Rafael Manuel Mérida Jiménez, com a resultat 
d’haver obtingut l’avaluació positiva per l’AQU, com a conseqüència de l’estimació del recurs d’alçada referit a la 
primera convocatòria de l’any 2009. 
 
 
ACORD 7/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Professors emèrits en el marc de la 
jubilació anticipada. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 24 de març, acorda: 
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Informar favorablement la sol�licitud del Dr. Heracli Astudillo Pombo, del Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl, per acollir-se, com a professor emèrit, al programa del pla de jubilació anticipada, amb efectes d’1 de 
setembre de 2010. 
 
Informar favorablement la sol�licitud del Dr. Jaume Barrull Pelegrí, del Departament d’Història, per acollir-se, com a 
professor emèrit, al programa del pla de jubilació anticipada, amb efectes d’1 de setembre de 2010. 
 
Informar favorablement la sol�licitud del Dr. Xavier Burrial Sancho, del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i 
Hispànica, per acollir-se com a professor emèrit al programa del pla de jubilació anticipada, amb efectes d’1 de 
setembre de 2010. 
 
Informar favorablement la sol�licitud de la Dra. Àngels Capell Serra, del Departament d’Història, per acollir-se, com a 
professora emèrita, al programa del pla de jubilació anticipada, amb efectes d’1 de setembre de 2010. 
 
Informar favorablement la sol�licitud de la  Dra. Divina Salvany Benet, del Departament de Geografia i Sociologia, 
per acollir-se, com a professora emèrita, al programa del pla de jubilació anticipada, amb efectes d’1 de setembre de 
2010. 
 
Informar favorablement la sol�licitud del Dr. Luís Samper Rasero, del Departament de Geografia i Sociologia, per 
acollir-se, com a professor emèrit, al programa del pla de jubilació anticipada, amb efectes d’1 de setembre de 2010. 
 
ACORD 8/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Transformacions de places de 
professorat. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 24 de març, acorda: 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. Albert Lax Sabaté, del Departament de Química, de PALTP 
T1-3H a PALTP T1-1H, amb efectes econòmics d’1 de febrer del 2010. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat de la Sra. Ana López Vilaro, del Departament d’Infermeria, de 
PALTP T1-3H a PALTP T1-6H, amb efectes econòmics d’1 de febrer del 2010. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat de la Senyora Nazaret Sánchez Pascual, del Departament 
d’Infermeria, de PALTP T1-3H a PALTP T1-6H, amb efectes econòmics d’1 de febrer del 2010. 
 
ACORD 9/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Oferta pública ocupació 2010. 
El Plenari del Consell Social,  en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 24 de març, acorda: 
 
Aprovar la següent oferta pública d’ocupació de Personal d’Administració i Serveis de la UdL per a l’any 2010: 

 

• Personal Funcionari: 
Grup Subgrup      Núm. Places Denominació Torn 
A  A1  1  Tèc. grau superior Lliure 
A  A2  3  Tècnic grau mig Promoció interna 
A A2  2  Tècnic grau mig  Lliure 
C C2  29 Auxiliars adm. Lliure 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Personal Laboral: 
Grup Num. Places Denominació 
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1  1 Cap de comunicació i sistemes 
2  1 Tècnic/a qualificat/ada recerca àmbit experimental 
3  2 Tècnic/a especialista de biblioteca 
3  6 Tècnic/a suport a la recerca, àmbit experimental 
3  1 Tècnic/a suport a la recerca, àmbit social 
3  4 Tècnic/a especialista de laboratori 
4  1 Auxiliar de serveis amb discapacitat intel�lectual 
 
 

ACORD 10/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Sol�licituds de suport econòmic per a 
diferents activitats. 
El Plenari del Consell Social, a proposta del president del Consell Social, va acordar procedir a la col�laboració 
econòmica en les iniciatives de la comunitat universitària següents: 
 

Promotor Activitat Import concedit 

Dr. Carles E. Florensa i Tomàs                                        
Departament de Dret Privat 

XXI Jornades Jurídiques. 
La codificació del Dret Civil de Catalunya 

 
              1.800,00 €  

Dr. Francesc Alamon i Queralt                                        
Departament de Filologia Catalana i Comunicació 

 
Setmana de la Comunicació 

 
              5.000,00 €  

Dr. Jaume Barrull  
Vr Activitats culturals i Projecció Universitària 

 
Universitat d'Estiu 2010 

 
            15.000,00 €  

 
 
ACORD 11/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Estudis Oficials de Graus i Màsters. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 24 de març, acorda: 
 
Aprovar la Normativa acadèmica de matriculació dels estudis universitaris oficials de Grau i Màster, per al curs 2010-
2011. 
 
ACORD 12/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Títols antics. 
El Plenari del Consell Social,  en relació a la proposta del Consell de Govern de data 24 de març,  acorda: 
 
Aprovar la Normativa  de matrícula, per al curs 2010-2011, dels plans a extingir: Llicenciatures, enginyeries, 
diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectura tècnica. 
 
ACORD 13/2010,  del Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Màster en Ciències aplicades a 
l’enginyeria. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 24 de març, acorda: 
 
Informar favorablement el protocol i pla d’estudis del Màster en Ciències aplicades a l’Enginyeria, per tal de sol�licitar 
la seva implantació com a màster oficial. 
 
ACORD 14/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Admissió a titulacions a partir del 
reconeixement de 30 crèdits. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 24 de març, acorda: 
 
Aprovar els criteris d’admissió a una titulació de la UdL, per al curs 2010-2011,  en la qual s’han reconegut 30 o més 
crèdits (Art. 56 RD 1892/2008, de 14 de novembre, BOE 24 de novembre de 2008). 
 
ACORD 15/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Admissió a titulacions mitjançat 
acreditació d’experiència laboral o professional. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 24 de març, acorda: 
 
Aprovar el procediment per a l’accés i admissió a la Universitat de Lleida mitjançant l’acreditació d’experiència 
laboral o professional. 
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ACORD 16/2010, del  Plenari del Consell Social de 26 de març de 2010. Modificació Reglament del Centre de 
Formació Contínua de la UdL. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 29 de gener, acorda: 
 
Informar favorablement la modificació de l’apartat d) de l’article 15 del Reglament de funcionament del Centre de 
Formació Contínua, passant de quatre a vuit membres la representació de les Direccions de Departament. 
 
ACORD 17/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Presa possessió estudiant designat pel 
Consell de Govern 
 
ACORD 18/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol. Pertinença a l’Associació Conferencia de los 
Consejos Sociales de las universidades públicas Españolas. 
El Plenari del Consell Social, a proposta del president, a acorda: 

Que el Consell Social de la UdL, juntament amb tots els demés consells de les universitats públiques de Catalunya, 
formi part de l’associació Conferencia de los Consejos Sociales de las universidades públicas Españolas. 
 
ACORD 19/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Modificacions pressupostàries 
aprovades pel rector corresponents al 1r trimestre de 2010. 
El Plenari del Consell Social,  acorda: 
 
Ratificar la resolució del rector, aprovant les modificacions pressupostàries corresponents al 1r trimestre de 2010. 
 
ACORD 20/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Clàusules que tenen  per objecte 
establir les condicions que han de regir la contractació del subministrament mitjançant arrendament 
financer d’unes instal�lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en els següents edificis de la 
Universitat de Lleida. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 29 d’abril, acorda: 
 
Primer: informar favorablement el contracte que té per objecte establir les condicions que han de regir la 
contractació del subministrament mitjançant arrendament financer d’unes instal�lacions fotovoltaiques connectades a 
la xarxa elèctrica en diversos edificis de la UdL: 
 
Segon: autoritzar la Gerència perquè inici el procés per tramitar l’esmentada contractació. 
 
ACORD 21/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010ACORD 21/2010, Clàusules per a la 
contractació de les obres d’adaptació dels espais docents a l'EEES. Edifici de l'Escola Politècnica Superior 
Primer: aprovar el plec de clàusules administratives per a la contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària, de les obres d’adaptació dels espais docents  de l’Edifici de l’-Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de Lleida a l’EEES. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 30 de juny,  acorda: 
 
Primer:  aprovar la contractació plurianual, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de 
manteniment i conservació dels aparells elevadors instal�lats als diferents edificis de la Universitat de Lleida. 
 
Segon: autoritzar la Gerència perquè inici el procés per procedir a l’esmentada contractació, en els termes que 
s’expressen en les clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars. 
 
ACORD 22/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Contractació, mitjançant procediment 
obert del servei de manteniment i conservació dels aparells elevadors instal�lats als diferents edificis de la 
Universitat de Lleida. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 30 de juny, acorda: 
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Primer: aprovar la contractació plurianual, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de les obres 
d’adaptació dels espais docents de l’Edifici de l’Escola Politècnica Superior de la UdL a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior. 
 
Segon: autoritzar la Gerència perquè inici el procés per tramitar l’esmentada contractació, en els termes que 
s’expressen en les clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars. 
 
ACORD 23/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Plec de clàusules administratives per a 
la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del subministrament de maquinari i de 
programari pel projecte de virtualització de servidors i augment d’emmagatzemament de disc per a la 
Universitat de Lleida. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 30 de juny,  acorda: 
 
Primer: aprovar la contractació plurianual, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del subministrament 
de maquinari i de programari pel projecte de virtualització de servidors i augment d’emmagatzemament de disc per a 
la Universitat de Lleida. 
 
Segon: autoritzar la Gerència perquè inici el procés per tramitar l’esmentada contractació, en els termes que 
s’expressen en les clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars. 
 
ACORD 24/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Preus públics dels Màsters oficials 
2010-2011. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 de juny,  acorda: 
 
Aprovar els preus públics per als màsters oficials 2010/2011. 
 
ACORD 25/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Taxa de suport a l’aprenentatge. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 de juny,  acorda: 
 
Aprovar la taxa de 40 € per  la matrícula anual dels estudiants de primer, segon i tercer cicle, grau, màsters oficials i 
títols propis en concepte de Serveis de Suport a l’Aprenentatge. 
 
ACORD 26/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Concessió de quinquennis docents del 
PDI funcionari 2009. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 29 d’abril,  acorda: 
 
Aprovar la concessió dels quinquennis docents del PDI funcionari corresponent a l’any  2009. 
 
ACORD 27/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Complements bàsics de docència del 
PDI laboral 2009. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 29 d’abril, acorda: 
 
Aprovar la concessió dels complements bàsics de docència del PDI laboral corresponent a l’any 2009. 
 
ACORD 28/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Modificació del complement per mèrits 
docents del PDI del 2009. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 30 de juny 2010,  
acorda: 
 
Aprovar la modificació del complement per mèrit docents del PDI de 2009. 
 
ACORD 29/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Transformacions de places de 
professorat. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 29 d’abril,  acorda: 
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Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. Joan Baigol Guilanyà, del Departament d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals, de PALTP T1-3H   a   PALTP T1-6H, amb efectes 
econòmics d’1 de setembre del 2010. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat de la Sra. Rosa Miralles Pascual, del Departament de Didàctiques 
Específiques, de PALTP T1-5H  a  PALTP T1-3H, amb efectes econòmics d’1 de setembre del 2010. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat de la Sra. M. Natzáret Sánchez Pascual, del Departament 
d’Infermeria, de PALTP T1-3H a PALTP T1-6H substitut (3h ajut Dra. Martina Castells), amb efectes econòmics de 
15 d’abril del 2010 fins al 31 de juliol de 2010. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat de la Sra. Eloisa Setó Gort, del Departament d’Infermeria, de 
PALTP T1-3H a PALTP T1-6H substitut (3h ajut Dra. Martina Castells), amb efectes econòmics de 15 d’abril del 
2010 fins al 31 de juliol de 2010. 
 
ACORD 30/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Beques de col�laboració del Ministeri 
d’Educació, curs 2010-2011. 
El Plenari del Consell Social,  acorda: 
 
Aprovar la distribució de vint-i-una Beques de Col�laboració del Ministeri d’Educació, destinades a estudiants de 
darrer curs de segon cicle (curs 2010-2011), que presten col�laboració a departaments, de la manera següent: 
 
ETSEA: 7; Dret i Economia: 6; Lletres: 3; Medicina: 3; Ciències de l’Educació:  1; Escola Politècnica Superior: 1 
 
ACORD 31/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Formació Continua curs 2010-2011. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 29 d’abril,  acorda: 
 
Aprovar la Normativa de Matrícula per a Estudis Propis i Activitats de Formació Contínua per al curs acadèmic 2010-
2011. 
 
ACORD 32/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Creació Càtedra Màrius Torres. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 28 de maig  acorda: 
 
Aprovar la creació de la Càtedra Màrius Torres. 

 
ACORD 33/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Modificació dels Estatuts del Consorci 
del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 30 de juny 2010,  
acorda: 
 
Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. 
 
ACORD 34/2010, del Plenari del Consell Social de 2 de juliol de 2010. Convocatòria Distinció Jaume Vicens 
Vives. 
El Plenari del Consell Social, va ratificar l’acord de Presidència, proposant al DURSI les següents candidatures a la 
Distinció Jaume Vicens Vives 2010: 
 
Categoria de premi col�lectiu: 
A l’equip de deganat de la Facultat de Dret i Economia, pel projecte: “Aplicació de noves metodologies docents a la 
planificació i al desenvolupament de les matèries dels graus en ADE i Dret” 
 
Categoria de premi individual: 
A la Dra. María del Mar Moreno Moreno de la Facultat de Ciències de l’Educació pel projecte d’innovació docent 
“Continuïtat de l’aprenentatge matemàtic entre etapes: de Primària a Secundària i de Batxillerat a Universitat” 
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ACORD 35/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.-Modificacions pressupostàries 
aprovades pel rector corresponents al 2 trimestre de 2010. 
El Plenari del Consell Social,  acorda: 
 
Ratificar la resolució del rector, aprovant les modificacions pressupostàries corresponents al 2n trimestre de 2010 
 
ACORD 36/2010, del Plenari de Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Contractacions plurianuals: Servei de 
redacció dels projectes i direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut d’un edifici de recerca 
(Mòdul 2) per a Biomedicina en el Campus de CCSS 
El Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 21de juliol de 2010, en relació a la proposta 
elevada pel Consell de Govern del dia 16 de juliol, acorda: 
 
Primer: aprovar la contractació plurianual, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de redacció 
dels projectes, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut d’un edifici de recerca – Mòdul 2- per a 
Biomedicina en el Campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida. 
 
Segon: autoritzar la Gerència perquè inici el procés per procedir a l’esmentada contractació, en els termes que 
s’expressen en les clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars 
 
ACORD 37/2010, del Plenari de Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Contractació servei de telefonia fixa 
corporativa. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 16 de juliol, acorda: 
 
Primer:  aprovar la contractació plurianual, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de 
telefonia fixa corporativa a les seus i dependències de la UdL. 
 
Segon: autoritzar la Gerència perquè inici el procés per procedir a l’esmentada contractació, en els termes que 
s’expressen en les prescripcions tècniques que regeixen el contracte (CPV 64210000-1). 
 
ACORD 38/2010, del Plenari de Consell Social de 21 de juliol de 2010.-Preus públics i taxes. Màster 
Universitari Migracions i Mediació Social curs  2010-2011  
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16 de juliol, acorda: 
 
Aprovar el preu públic per al màster oficial en Migracions i Mediació Social. 
 
ACORD 392010, del Plenari de Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Afers patrimonials. Protocol UdL–
Paeria per compensació d’obligacions mútues. Autorització al rector. 
El Plenari del Consell Social,  en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 16 de juliol, acorda: 
 
Autoritzar al rector de la Universitat de Lleida per a l’execució i signatura dels documents necessaris per a la 
formalització del protocol de col�laboració entre l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida, relatiu a diverses 
actuacions a realitzar al campus universitari de Cappont i per a la compensació d’obligacions mútues. 
 
ACORD 40/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.-Comptes Anuals 2009 
- Universitat de Lleida 
El Plenari del Consell Social, acorda: 
 
Aprovar els comptes anuals i informe de gestió corresponents a l’exercici 2009 de la Universitat de Lleida, d’acord 
amb l’informe d’auditoria emès per Faura-Casas Auditors-Consultors SL, del qual la Gerència en va donar compte al 
Consell de Govern del dia 16 de juliol. 
 
ACORD 41/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.-Comptes Anuals 2009 
- Fundació UdL 
El Plenari del Consell Social, acorda: 
 
Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009 de la Fundació de la Universitat de Lleida, dels quals la 
Gerència en va donar compte al Consell de Govern del dia 16 de juliol. 
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ACORD 42/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.-Comptes Anuals 2009 
- UdLempren SL 
El Plenari del Consell Social en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2010, acorda: 
 
Primer: aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009 de la Societat UdLempren SL, dels quals la 
Gerència en va donar compte al Consell de Govern del dia 16 de juliol. 
 
Segon: facultar a la Sra. Maribel Palau i Verdejo, secretària del Consell d’Administració de la Societat UdLempren 
SL, perquè protocol�litzi davant Notari els anteriors acords i procedeixi, si escau, a la seva esmena o rectificació fins 
assolir la seva inscripció al Registre Mercantil de Lleida. 
 
ACORD 43/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Reglament per a la creació 
d’empreses de Base Tecnològica (EBT). 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 16 de juliol acorda: 
 
Aprovar el Reglament per a la creació d’Empreses de Base Tecnològica de la Universitat de Lleida. 
 
ACORD 44/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Transformacions de places de 
professorat 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16 de juliol, acorda: 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. Enric Brescó Baigés, de l’àrea de Didàctica i Organització 
Escolar, de PALTP 120 hores lectives a 150 hores lectives, amb recursos de la plaça de lector vacant del concurs 
públic núm. 55. 
 
ACORD 45/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Programa d’ajudes als esportistes 
universitaris d’alt nivell 2010-2011 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16 de juliol, acorda: 
 
Autoritzar la participació de la UdL al programa d’Ajudes als Esportistes Universitaris d’Alt nivell 2010-2011, del 
Consejo Superior de Deportes. 
 
ACORD 46/2010, Sol�licituds de suport econòmic per a diferents activitats 
El Plenari del Consell Social en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21 de juliol de 2010, a proposta del 
president, va acordar procedir a la col�laboració econòmica en les iniciatives de la comunitat universitària següents: 
 
 

Promotor Activitat Import concedit 

Dr. Josep M. Domingo                                        
Departament de Filologia Catalana i 
Comunicació 

Creació de l’ Espai en Memòria poeta Jacint Verdaguer 
al Clauestre de les Heures de la UdL 

              1.000,00 € 

Dr. Ferran Badia Pascual                                                              
Director EPS 

TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU 2010                  800,00 € 

Dr. Xavier Gómez 
Vicerector Estudiantat 

Beques per a la introducció a la Recerca             10.000,00 € 

Dr. Xavier Gómez 
Vicerector Estudiantat 

Iniciativa ACUP  
"La Universitat dels Nens i Nenes de Catalunya” 

              3.000,00 € 

Dra. Isabel del Arco 
Vicerectorat de Docencia 

Títol de "Graduat Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia" 8.000,00 € 

Mª Dolores Gonzalez Martinez 
Dept. Filologia Clàssica, Francesa, 
Hispànica 

Llibre: MISCELÀNEA FILOLOGICA DEDICADA A ALBERT 
PORQUERAS MAYO 

              3.000,00 € 

Dr. GallizoDepartament Adm. 
Empreses i gestió econòmica dels 
recursos naturals 

Màsters Oficial en Comptabilitat, Auditoria i Control de 
Gestió 

            6.000,00 € 

Sr. Llus Rodríguez Herrero                                        
Aules de la Gent Gran 

Llibre: Aules Universitàries de la Gent Gran de Lleida, 30 
anys d'Història 

              1.885,18 € 
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Dra. M. Carme Figuerola Cabrol 
Vrat. Relacions Internacionals 

Beques per a estrangers 30.000,00 € 

Dr. Jaume Barrull 
Vicerectorat d'Activitats Culturals Programa ADO               6.000,00 € 

 
ACORD 47/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Normativa  de matrícula de Diplomat 
Sènior. Curs Acadèmic 2010-2011 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16 de juliol, acorda: 
 
Aprovar la Normativa de Matrícula de la Diplomatura Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia de la Universitat de 
Lleida del curs 2010-2011. 
 
ACORD 48/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Normativa  de matrícula de segon 
cicle Sènior. Curs Acadèmic 2010-2011 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16 de juliol, acorda: 
 
Aprovar la Normativa de Matrícula del segon cicle del programa Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia de la 
Universitat de Lleida del curs 2010-2011. 
 
ACORD 49/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Normativa de Matèria Transversal 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16 de juliol, acorda: 
 
Aprovar la Normativa de Matèria Transversal a la UdL. 
 
ACORD 50/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Acreditació de la Tercera Llengua en 
els estudis de grau 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16 de juliol, acorda: 
 
Aprovar la Normativa d’acreditació de la tercera llengua en els estudis de grau. 
 
ACORD 51/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Retitulacions 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 de juny, acorda: 
 
Aprovar les retitulacions següents:  
 
-Arquitectura Tècnica a Grau en Enginyeria de l’Edificació 
-Enginyeria Tècnica Industrial: Especialitat Mecànica a Grau en Enginyeria Mecànica 
-Enginyer Tècnic Agrícola a Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 
-Enginyer Tècnica Forestal a Grau en Enginyeria de Forest 
-Mestre en Educació Primària, Mestres –Pla 71– (especialitats Ciències,  Ciències Humanes i Filològiques) a Grau 
de Mestre d’Educació Primària. 
-Mestre Especialista en Educació Física, Musical, Especialitat Llengües  Estrangeres – Pla 92- a Grau Mestre 
d’Educació Primaria. 
-Mestre en Educació Infantil –Pla 71 i –Pla 92– (Especialitat Preescolar) a Grau en  Mestre en Educació Infantil 
-Diplomatura en Treball Social a Grau en Treball Social 
-Diplomatura en Educació Social a Grau en Educació Social 
 
ACORD 52/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Plans d’estudis Graus i Màsters 
verificats per l’ANECA per a la implantació al curs 2010-2011 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 de juny, acorda: 
 
Informar favorablement els plans d’estudis de Graus i Màsters  verificats per l’ANECA per a la seva implantació al 
curs 2010-2011, següents: 
 
-Grau en Psicologia 
-Grau en Turisme 
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-Grau en Enginyeria Informàtica 
-Màster Universitari en Investigació Educativa 
-Màster Universitari en Enginyeria de software Lliure 
-Màster Universitari en Biotecnologia en Ciències de la salut 
-Màster Universitari Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió  
-Màster Universitari en Educació per a la Salut 
-Màster Universitari en Enginyeria Industrial 
-Màster Universitari Ensenyament Espanyol/Català Immigrants 
 
ACORD 53/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010.- Acords, adendes i convenis per a 
estudis oficials interuniversitaris 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 de juny, acorda: 
 
Informar favorablement els acords, addendes i convenis per al desenvolupament dels estudis oficials de caràcter 
interuniversitari. 
 
ACORD 54/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010 de Modificació del Pràcticum de Graus 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 29 d’abril,  acorda: 
 
Aprovar la Modificació del Pràcticum de Graus aprovat pel Consell de Govern de 13 de novembre de 2008. 
 
ACORD 55/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010 de Requisits de matrícula d’estudiants 
plans antics ETSEA i Màster d’Enginyeria Agronòmica 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 de juny, acorda: 
 
Aprovar els requisits de matrícula dels estudiants dels plans antics de l’ETSEA i del Màster d’Enginyeria  
Agronòmica. 
 
ACORD 56/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010 - Modificació complements de 
formació (curs d’anivellament) 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16  de juliol, acorda: 
 
Aprovar la modificació de complements de formació (curs d’anivellament) dels següents màsters 
 Màster Universitari en Biotecnologia 
 Màster Universitari en Llengües Aplicades 
 Màster en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local 
 
ACORD 57/2010, del Plenari del Consell Social de 21 de juliol de 2010. Modificació del Màster Universitari 
Erasmus Mundus (European Forestry) 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16  de juliol, acorda: 
 
Aprovar la modificació del Màster Universitari Erasmus Mundus European Forestry 
 
ACORD 58/2010, del Plenari del Consell Social de 22 d’octubre de 2010. Estatuts del consorci públic 
GLOBALleida 
El Plenari del Consell Social,en relació a la proposta prèviament informada favorablement pel  Consell de Govern de 
data 30 de setembre, acorda: 
 
Aprovar els Estatuts i la participació de la Universitat de Lleida al consorci públic GLOBALleida. 
 
ACORD 59/2010, del Plenari del Consell Social de 22 d’octubre de 2010. Complements addicionals per mèrits 
investigadors del PDI laboral del 2009 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 30 de setembre, acorda: 
 
Aprovar la concessió dels complements addicionals per mèrits investigadors del PDI Laboral, corresponent a l’any 
2009. 



 11 

 
ACORD 60/2010, del Plenari del Consell Social de 22 d’octubre de 2010. Sol�licituds per acollir-se com a 
professors emèrits dins del pla de jubilació anticipada i/o professors emèrits. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 de setembre, acorda: 
 
Informar favorablement la sol�licitud del Dr. Jaume Pont Ibáñez, del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i 
Hispànica, per acollir-se com a professor emèrit en el marc del pla de jubilació anticipada, amb efectes d’1 de febrer 
de 2011. 
 
Informar favorablement la sol�licitud del Dr. Josep Maria Sala Valldaura, del Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica, per acollir-se com a professor emèrit en el marc del pla de jubilació anticipada, amb efectes 
d’1 de febrer de 2011. 
 
Informar favorablement la sol�licitud del Dr. Manel Lladonosa Vall-llebrera, del Departament d’Història, per acollir-se 
com a professor emèrit en el marc del pla de jubilació anticipada, amb efectes d’1 de febrer de 2011. 
 
Informar favorablement el nomenament del Dr. Ildefonso Pla Sentís, del Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl, com a professor emèrit, amb efectes d’1 de gener de 2011. 
 
ACORD 61/2010, del Plenari del Consell Social de 22 d’octubre de 2010. Transformació de places de 
professorat 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 d’octubre, acorda: 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. Jorge Juan Olsina Kissler, del Departament de Cirurgia, de 
PALTP T1-45h a PALTP T1-90h lectives plaça assistencial, amb efectes econòmics d’1 de setembre del 2010. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. Josep Justo Parellada, del Departament d’Enginyeria 
Agroforestal, de PALTP T2-30h a PALTP T2-60h lectives, amb efectes econòmics d’1 de setembre del 2010. 
 
ACORD 62/2010, del Plenari del Consell Social de 22 d’octubre de 2010. Compliment del laude arbitral del V 
conveni del PAS-L 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 30 de setembre, acorda: 
 
Donar compliment al laude arbitral de 29 de juliol de 2010 del Tribunal Laboral de Catalunya i procedir al pagament 
del plus conveni de l’any 2010, d’acord al que estableix l’art. 4.3 del V Conveni del Personal d’Administració i Serveis 
Laboral de les universitats públiques de Catalunya. 
 
ACORD 63/2010, del Plenari del Consell Social de 22 d’octubre de 2010. Modificació RLT 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 30 de setembre  2010, 
acorda: 
 
Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball del Personal d’Administració i Serveis en el sentit que el lloc 
de treball d’  ”Auxiliar de serveis i punt d’informació”,  del Campus de Cappont, grup L4, complement P, horari matí, 
a mitja jornada, tindrà el següent requisit: 
 
“Reservat a persones amb discapacitat intel�lectual igual o superior al 65 %” 
 
ACORD 64/2010, del Plenari del Consell Social de 22 d’octubre de 2010. Modificació de la normativa 
acadèmica de graus i màster 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 de setembre, acorda: 
 
Aprovar la Normativa acadèmica dels estudis universitaris oficials de Grau i Màster, curs 2010-2011. 
 
ACORD 65/2010, del Plenari del Consell Social de 22 d’octubre de 2010. Consorci Pirineus, territori de 
memòria 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 30 de setembre acorda: 
 
Aprovar els estatuts per a la creació del Consorci Pirineus, territori de memòria, així com que la UdL en formi part. 
 
ACORD 66/2010, del Plenari del Consell Social de 22 d’octubre de 2010. Convocatòria d’ajuts per a accions 
d’impuls a la creació d’ocupació en activitats de R+D+I  a partir del conveni amb el Banc de Santander 
(Programa UdLImpuls) 
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El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 30 de setembre, acorda: 
 
Primer: Aprovar la convocatòria d’ajuts per a accions d’impuls a la creació d’ocupació en activitats per R+D+I 
(Programa UdLimpuls) a partir del conveni amb el Banc de Santander. 
 
Segon: La resolució de la Comissió de Recerca, haurà d’incorporar la consulta al Consell Social, prèviament a 
l’aprovació del Consell de Govern. 
 
ACORD 67/2010, del Plenari del Consell Social de 22 d’octubre de 2010. Conveni Universitats i DIUE, 
adscripció personal a l’Oficina d´Orientació per a l´Accés a la Universitat del CIC. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 2 de 
març , acorda: 
 
Informar favorablement el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empesa i les universitats que formen part del procés de preinscripció universitària per 
establir els termes de col�laboració de la participació de les universitats en el procés de preinscripció universitària del 
curs 2010-2011 a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat del CIC. 
 
ACORD 68/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Conveni AQU. Estudi Inserció 
Laboral 
El Plenari del Consell Social, a proposta del President del Consell Social; acorda: 
 
Aprovar el conveni de col�laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 
Universitat i el seu Consell Social per a l’establiment d’un marc general de col�laboració i per a la realització i 
finançament de la quarta edició de l’enquesta de la inserció dels graduats al món laboral. 
 
 
ACORD 69/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Estatuts GlobaLleida. Modificació 
El Plenari del Consell Social, a proposta del president del Consell Social, acorda: 
 
Primer:  sotmetre a consulta individual de tots els membres, llur avinença amb la resposta de l’Ajuntament i la 
Diputació a les al�legacions presentades pels sindicats 
 
Segon: en cas que la majoria dels membres manifestin la seva conformitat, donar per aprovats  els Estatuts del 
consorci públic GlobaLleida, condicionat a l’acceptació per part del Consell de Govern. 
 
Tercer: donar compte del resultat de la consulta al següent Plenari. 
 
ACORD 70/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Pressupost UdL exercici 2011 
El Plenari del Consell Social, acorda aprovar el pressupost de la Universitat de Lleida per a l’exercici 2011 per import 
de 91.728.183,27 €, juntament amb les seves bases d’execució, la relació de tarifes dels serveis de la UdL, cursos 
no reglats i altres prestacions. 
 
ACORD 71/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Aprovades pel rector. Període:  
3r trimestre 2010 
El Plenari del Consell Social, acorda ratificar la resolució del rector, aprovant les modificacions pressupostàries 
corresponents al 3r trimestre de 2010. 
 
ACORD 72/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Període: novembre 2010 
El Plenari del Consell Social, acorda ratificar l’acord de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern del 
dia 9 de desembre, aprovant les transferències de crèdit entre diferents capítols d’import igual o superior a 150.000,-
euros del mes de novembre de 2010. 
 
ACORD 73/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Obres d’urbanització del sector 
01 BBAA del Campus Cappont 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de 24 de novembre, acorda: 
 
Primer: Informar 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’urbanització del Sector 01 BBAA 
(entorn de l’edifici CREA) del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida. 
 
Segon:  Autoritzar la Gerència perquè inici el procés per tramitar l’esmentada contractació. 
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ACORD 74/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Preus públics i taxes: crèdits de 
doctorat. Curs 2010-2011  
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 27 d’octubre, acorda: 
 
Aprovar els preus públics per a la matrícula de programes de doctorat no adaptats a l’EEES el curs 2010-2011, 
d’acord amb el Decret 98/2010, de 20 de juliol (DOGC 5676 de 22/07/2010): 
 
Crèdits docents: 49,97 euros 
Crèdits d’Investigació: 68,73 euros 
 
ACORD 75/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Complements addicionals per 
mèrits docents del PDI funcionari i laboral del 2009 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 24 de novembre, acorda: 
 
Aprovar els informes d’avaluació dels mèrits individuals de gestió del PDI funcionari i laboral del 2009. 
 
ACORD 75/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010.-Complements addicionals per 
mèrits de gestió del PDI funcionari i laboral del 2009 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 24 de novembre, acorda: 
 
Aprovar els informes d’avaluació de l’activitat docent del PDI funcionari i laboral del 2009. 
 
ACORD 76/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Relació d’avaluacions positives 
del professorat associat de la UdL, convocatòria 2010 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 16 de desembre, 
acorda: 
 
Aprovar la relació d’avaluacions positives del professorat associat de la Universitat de Lleida, convocatòria 2010. 
 
ACORD 77/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Transformació de places de 
professorat 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 27 d’octubre, acorda: 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. José Ignacio Alvarez Hernández, del Departament 
d’Enginyeria Agroforestal, de PALTP T1-30 hores lectives a PALTP T1-60 hores lectives, amb efectes de 18 
d’octubre del 2010. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. Josep Balasch Pont, del Departament d’Enginyeria 
Agroforestal, de PALTP T1-30h   a   PALTP T1-90h lectives, amb efectes de 1 de març de 2011 a 31 d’agost de 
2011. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat de la Sra.  Elena Cardeñosa López, del Departament de Geografia 
i Sociologia, de PALTP T1-30h   a   PALTP T1-90h  lectives substitut, amb efectes de 4 de novembre de 2010 a 31 
de juliol de 2011. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. Robert Izquierdo Santaulària, del Departament de 
Didàctiques Específiques, de PALTP T1-60h lectives a PALTP T1-90 h lectives substitut a partir del 18 d’octubre del 
2010 fins al 31 d’agost del 2011. 
Assignatures: 
Idioma Estranger i la seva didàctica EP 4,5 cr. 
Idioma Estranger i la seva didàctica EM 4,5 cr. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. Robert Izquierdo Santaulària, del Departament de 
Didàctiques Específiques, de PALTP T1-90h lectives a PALTP T1-140h lectives substitut a partir del 18 d’octubre del 
2010 fins al 31 d’agost del 2011. 
Facultat: Facultat de Ciències de l'Educació 
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura 
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Recursos: càrrec al Màster de Formació del Professorat, Secundari, Batxillerat projecte: M09003M 
Assignatures: 
Aprenentatge i Ensenyament de les matèries corresponents 2 ECTS 
Innovació docent i iniciació a la investigació educativa 1 ECTS 
Tutoria de Pràcticum 0,5 ECTS 
Tutoria de treball de fi de Màster 1,5 ECTS 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. Pere Miquel Parés, del Departament de Producció Animal, 
de PALTP T1-120h lectives a PALTP T1-180h lectives substitut, amb efectes de 5 d’octubre del 2010 i fins que la 
Dra. Ester Molina Ureste estigui en la situació d’excedència voluntària o fins al 31 d’agost del 2011. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. Manuel Sánchez de la Torre, del Departament de Ciències 
Mèdiques Bàsiques, de PALTP T1-90 hores lectives substitut a PALTP 180 hores lectives substitut. 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat del Sr. Moisés Selfa Sastre, del Departament de Didàctiques 
Específiques, de PALTP T1-90H   a   PALTP T1-160H lectives substitut, a partir del 4 de novembre de 2010 fins a 31 
de juliol de  2011. 
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
Recursos: projecte de retitulació del Grau de Primària, lloc de cost: 1506 
 
Aprovar la transformació de plaça de professorat de la Sra. Anna Serrano Gimènez, del Departament de Didàctiques 
Específiques, de PALTP T1-151H   a   PALTP T1-180H lectives substitut, a partir del 4 de novembre de 2010 fins a 
31 de juliol de  2011. 
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i Literatura 
Recursos: projecte de retitulació de Grau de Primària. 
Lloc de cost: 1506 
 
ACORD 77/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Modificació dels Estatuts del 
Consorci per al Desenvolupament Científic de l’Esport a Catalunya 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 27 d’octubre, acorda: 
 
Aprovar la modificació dels Estatus del Consorci per al desenvolupament Científic de l’Esport a Catalunya. 
 
ACORD 78/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Conveni d’adscripció de 
l’INEFC-Lleida a la UdL 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 16 de desembre, 
acorda: 
 
Aprovar el conveni d’adscripció i col�laboració acadèmica entre la Universitat de Lleida i l’INEFC. 
 
ACORD 79/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Activitats de Formació 
Contínua 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern del dia 16 de desembre, 
acorda: 
 
Aprovar les activitats de formació continua. 
 
ACORD 80/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Grau d’Enginyeria Forestal 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 27 d’octubre, acorda: 
 
Aprovar el protocol i pla d’estudis definitiu del grau d’Enginyeria Forestal.  
 
ACORD 80/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Grau d’Enginyeria Agrària i 
Alimentària 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 27 d’octubre, acorda: 
 
Aprovar el protocol i pla d’estudis definitiu del grau d’Enginyeria Agrària i Alimentària.  
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ACORD 81/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Màster Universitari en Ciències 
Aplicades a l’Enginyeria 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 16 desembre, acorda: 
 
Aprovar el pla d’estudis definitiu del Màster Universitari en Ciències Aplicades a l’Enginyeria. 
 
ACORD 82/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Graus. Tronc comú. 
Desenvolupament RD 98/2010, de 20 de juliol: Ciència i Tecnologia dels Aliments-Enginyeria Agrària i 
Alimentària 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta elevada pel Consell de Govern de dia 16 desembre, acorda: 
 
Aprovar el tronc comú entre els graus de Ciència i Tecnologia dels Aliments – Enginyeria Agrària i Alimentària. 
 
ACORD 83/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Graus. Tronc comú. 
Desenvolupament RD 98/2010, de 20 de juliol:  Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 27 d’octubre de 2010, acorda: 
 
Aprovar el tronc comú entre els graus d’Enginyeria Mecànica – Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica. 
 
ACORD 84/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Graus. Tronc comú. 
Desenvolupament RD 98/2010, de 20 de juliol: Estudis Catalans i Occitans i Estudis Hispànics: Llengua i 
Literatura 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 27 d’octubre de 2010, acorda: 
 
Aprovar el tronc comú entre els graus d’Estudis Catalans i Occitans – Estudis Hispànics: Llengua i Literatura.  
 
ACORD 85/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. . Tronc comú. Desenvolupament 
RD 98/2010, de 20 de juliol. Estudis Catalans i Occitans i Estudis Hispànics: Estudis Anglesos 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 27 d’octubre de 2010, acorda: 
 
Aprovar el tronc comú entre els graus d’Estudis Catalans i Occitans – Estudis Hispànics: Llengua i Literatura Estudis 
Anglesos.  
 
ACORD 86/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Tronc comú. Desenvolupament 
RD 98/2010, de 20 de juliol. Estudis Història de l’Art – Geografia i Ordenació del Territori 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 27 d’octubre de 2010, acorda: 
 
Aprovar el tronc comú entre els graus d’Estudis Història de l’art – Estudis Història – Estudis Geografia i Ordenació 
del Territori. 
 
 
ACORD 87/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Modificació assignatures 
optatives del Màster European Forestry 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16 de desembre, acorda: 
 
Aprovar la modificació d’assignatures optatives del Màster European Forestry. 
 
ACORD 88/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Modificació assignatures 
optatives del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16 de desembre, acorda: 
 
Aprovar la modificació d’assignatures optatives del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica. 
 



 16 

ACORD 89/2010, del Plenari del Consell Social de 29 de desembre de 2010. Modificació de la denominació de 
l’assignatura Pràcticum del Màster universitari en ensenyament d’Espanyol/Català per a immigrants, per 
Pràcticum/Treball final de màster. 
El Plenari del Consell Social, en relació a la proposta del Consell de Govern de data 16 de desembre, acorda: 
 
Aprovar la modificació de la denominació de l’assignatura Pràcticum del Màster universitari en ensenyament de 
l’espanyol/català a immigrants, per Pràcticum/Treball final de màster, d’acord al que determina l’art. 15.3 del RD 
1393 sobre ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per a la seva verificació. 


