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El 25 de juliol de 2012 el Consell de Govern va aprovar per acord número 180/2012 la 
convocatòria “I Concurs d'idees sostenibles”.

El 22 de març de 2013 la Comissió de Medi Ambient de la UdL aprova el tribunal que ha 
de resoldre la convocatòria “I Concurs d'idees sostenibles”.

El  6 de maig de 2013 el  tribunal avaluador s'ha reunit  per  tal  d'aprovar la  proposta  de 
resolució de la convocatòria “I Concurs d'idees sostenibles”.

El 17 de maig de 2013 la Comissió de Medi Ambient de la UdL eleva aquesta proposta de 
resolució al Consell de Govern i demana la seva aprovació.

Lleida, 17 de maig de 2013
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Acord núm. 125/2013 del Consell de Govern de 28 de maig de 2013, pel qual s’aprova 
la resolució del 1r. concurs d'Idees Sostenibles.

Contra aquest  acord, que exhaureix la  via  administrativa,  i  independentment  de la  seua 
execució  immediata,  les  persones  interessades  poden  interposar  recurs  contenciós 
administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de Lleida,  en  el  termini  de dos 
mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord que posi fi a la via 
administrativa, tal com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquest acord 
un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant del Consell de Govern. En aquest  
cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre 
no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició,  d’acord amb el que 
disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic  
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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ANNEX I

El jurat decideix seleccionar d'entre les sol·licituds presentades les propostes  següents:

Primer premi: 
La proposta presentada amb el pseudònim _____L'AVI__________________________

Segon premi:
La proposta presentada amb el pseudònim _____HORTOLÀ______________________

Seguidament  es  procedeix  a  obrir  el  fitxer  electrònic  que  conté  les  dades  personals  de 
l’autor o autora de l’obra, que resulta ser 

Primer premi: _____SR. MANEL VIDAL ANTOLÍN_______________
Segon premi: ______SR. JOSEP RAMON MÒDOL RATÉS___________

El projectes presentats han estat:

Pseudònim Títol Descripció

Carpooling UdL Carpooling UdL Disseny  d'una  plataforma  web  per  posar  en  contacte  a  la 
comunitat universitària per tal de compartir vehicle, facilitant 
així la mobilitat

Gordon Contenidors unificats Es  tracta  d'unificar  la  forma,  el  color,  les  bosses,  el  lloc 
d'ubicació i altres aspectes dels diversos tipus de contenidors 
per deixalles que fa reunir la UdL en els diferents campus

Hortolà Horts  comunitaris  en  els 
jardins de la UdL

Es proposa la transformació de part dels espais enjardinats de 
la Universitat  de Lleida  en horts  urbans comunitaris per tal 
d'aprofitar  aquests  espais,  actualment  amb  una  finalitat 
estètica,  convertint-los  en  terrenys  generadors  d'aliments 
saludables a partir del conreu d'hortalisses ecològiques

L'avi Socialització  del  material 
didàctic  de  la  copisteria 
universitària

Foment  del  reaprofitament  del  material  didàctic  editat  a  la 
copisteria de la UDL

MEM Bon  ús  dels  recursos 
públics a la UdL

Missatges senzills per conscienciar a la comunitat universitària

SOLLNI Estalvi  energètic  a 
l'edifici  A-B,  Campus 
d'ETSEA

Plantejament d'una possible solució al sobreescalfament que 
pateix  el  lluernari,  que  connecta  l'edifici  A  i  B  d'ETSEA, 
durant l'estiu

YauBit Les  llavors  d'una  nova 
societat

Proposta  de  readaptació  dels  espais  UdL  per  oferir 
autosuficiència  alimentària  als  membres  de  la  comunitats 
universitària, plantant fruites, verdures i hortalisses i integrant 
la Universitat com a part de la natura.

Criteris de valoració per a la concessió del concurs han estat:
– Cost econòmic: 20 punts
– Impacte social: 20 punts
– Impacte ambiental: 20 punts
– Viabilitat tècnica: 20 punts
– Perdurabilitat: 10 punts
– Originalitat i innovació: 5 punts
– Qualitat i concreció del projecte: 5 punts
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