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I. ACORDS DEL CONSELL SOCIAL

• Acord	75/2014	del	Ple	del	Consell	Social	de	3	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	ratificar	la	resolució	del	rector	que
aprova	les	modificacions	pressupostàries	corresponents	al	segon	trimestre	de	2014.

• Acord 76/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 
25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	plec	de	clàusules	administratives	del	contracte	plurianual	de	manteniment	i 
desenvolupament de la plataforma Datawarehouse de la Universitat de Lleida EXP.2014/SER-26.

• Acord 77/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova autoritzar el Consorci del Parc
Científic	i	Tecnològic	Agroalimentari	de	Lleida	perquè	sol·liciti	davant	del	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad,
l’ajornament	de	les	quotes	corresponents	als	anys	2014,	2015	i	2016,	d’acord	amb	el	punt	quart	de	la	disposició	ad-
dicional	35ena,	de	la	Llei	de	pressupostos	generals	de	l’Estat	per	a	l’any	2014.

• Acord 78/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern 
de	25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	creació	de	l’Observatori	de	Política	Agroalimentària	de	la	Universitat	de 
Lleida.

• Acord 79/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern 
de	25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	reglament	de	l’Observatori	de	Política	Agroalimentària	de	la	Universitat 
de Lleida.

• Acord 80/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern 
de 25 de juliol de 2014, pel qual s’aprova el canvi de denominació de la Facultat d’Infermeria per la de Facultat d’In-
fermeria	i	Fisioteràpia.

• Acord 81/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern 
de	25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	adreça	oficial	de	la	Facultat	d’Infermeria	i	Fisioteràpia:	Carrer	Montserrat 
Roig,	2.	Codi	Postal	25005	de	Lleida.

• Acord 82/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern 
de	25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	conveni	d’adscripció	del	Centro	Superior	Internacional	de	Turismo,	SL 
(CSIT)	a	la	Universitat	de	Lleida.

• Acord 83/2014 del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 25 de 
juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	l’oferta	de	la	Matèria	Transversal	bàsica.	Curs	2014-2015.

• Acord 84/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern 
de	25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	canvi	de	denominació	del	Títol	Sènior:	Diplomat/da	Sènior	en	Cultura, 
Ciència,	Tecnologia	per	la	de	Diplomat/da	Sènior	en	Cultura,	Ciència,	Tecnologia	i	Societat.

• Acord 85/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 
25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	nou	pla	d’estudis	del	Títol	Sènior:	Diplomat/da	Sènior	en	Cultura,	Ciència, 
Tecnologia	i	Societat.	Curs	2014-2015.

• Acord 86/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern 
de	25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	els	troncs	comuns	per	a	la	simultaneïtat	d’estudis	de	màster	de	l’ETSEA.

• Acord 87/2014 del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern de 25 de 
juliol de 2014, pel qual s’aprova els títol propis de formació contínua.

• Acord 88/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern 
de 25 de juliol de 2014, pel qual s’aprova la Normativa de l’Escola d’Idiomes.

• Acord 89/2014 del Ple del Consell Social de 3 d’octubre de 2014, en relació amb la proposta del Consell de Govern 
de	25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aproven	les	retribucions	addicionals	per	mèrits	investigadors	de	l’AQU	Catalunya 
de	la	2a	convocatòria	AAI	Funcionari	2013	i	1a	Convocatòria	AAI	contractat	2014	del	personal	docent	i	investigador 
contractat.
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II. ACORDS CONSELL DE GOVERN

• Acord núm. 222/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova l’acta de la sessió de 25 de 
juliol de 2014.

• Acord	núm.	223/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	modificació	de	les	comis-
sions	delegades,	no	delegades	del	Consell	de	Govern,	Estatutàries	i	legals	de	la	UdL.

• Acord núm. 224/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova acceptar de les condicions 
generals	d’ús	del	catàleg	de	dades	i	documents	interoperables	a	Catalunya.

• Acord núm. 225/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova nomenar el Sr. Jaume Esteban 
Almenara	i	la	Sra.	Maria	Cruz	Otín	Anzano,	com	a	responsables	d’interoperabilitat	de	la	UdL.

• Acord	núm.	226/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	modificació	de	tarifes	del 
Servei de Biblioteca i Documentació del Pressupost 2014.

• Acord	núm.	227/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	ratificació	de	l’acord	de 
dissolució	del	Consorci	de	Promoció	Econòmica	de	Lleida.

• Acord	núm.	228/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	deixar	els	edificis	de	la	UdL 
en	serveis	mínims	durant	les	festes	nadalenques	per	estalvi	econòmic	i	racionalitzar	el	funcionament	dels	serveis.

• Acord	núm.	229/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	modificació	del	VIè	Conveni 
del	PAS-L	i	acord	d’aplicació	transitòria	del	canvi	de	meritació	de	les	pagues	extraordinàries	del	PAS-L.

• Acord	núm.	230/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	modificació	del	Reglament 
de formació continuada del PAS.

• Acord	núm.	231/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	obrir	un	diàleg	per	valorar	la 
participació	de	la	Universitat	de	Lleida	en	el	Consorci	Sistema	Integral	de	Salut	Lleida.

• Acord núm. 232/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova crear una comissió per va-
lorar	participació	de	la	Universitat	de	Lleida	en	el	Consorci	Sistema	Integral	de	Salut	Lleida	i	la	seva	composició.

• Acord núm. 233/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova l’adscripció de la recerca d’un 
PDI	de	la	Universitat	de	Lleida	a	l’Institut	de	Recerca	Biomèdica	de	Lleida.

• Acord	núm.	234/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aproven	els	graus	i	màsters	pel	curs 
2015-2016.

• Acord	núm.	235/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	matèria	transversal	estra-
tègica	2014-2015.

• Acord	núm.	236/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	convocatòria	d’ajuts	a 
l’estudi	per	situacions	socioeconòmiques	greus,	curs	2014-2015.

• Acord	núm.	237/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	priorització	dels	Mooc’s.

• Acord núm. 238/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven els premis extraordinaris 
final	de	Grau/Llicenciatura	del	curs	2012-2013.

• Acord	núm.	239/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	Reglament	del	Treball	Final 
de Grau en Dret, de la Facultat de Dret i Economia.

• Acord	núm.	240/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aproven	les	modificacions	no	subs-
tancials	de	grau	2014-2015.

• Acord	núm.	241/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	Minor	“Art	i	Ciència”	de	la 
Facultat de Lletres.

• Acord núm. 242/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven les bases del I Concurs de 
Relats	Curts:	Llengua	i	Ciència	(Setmana	de	la	Ciència).

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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• Acord	núm.	243/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	convocatòria	de	Beques 
d’Introducció	a	la	Recerca	(Curs	2014/2015).

• Acord núm. 244/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova el Pla d’Inclusió de les Per-
sones	amb	Diversitat	Funcional	de	la	Universitat	de	Lleida	(2014-2019).

• Acord núm. 245/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven els títols propis de formació 
contínua.

• Acord	núm.	246/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aproven	les	modificacions	substan-
cials	dels	màsters	universitaris	per	al	curs	2015-2016.

• Acord núm. 247/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven les resolucions dels trams 
docents	autonòmics	del	PDI	de	l’AQU.	Catalunya	del	2013.

• Acord núm. 248/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven les resolucions dels trams 
de	gestió	del	PDI	de	l’AQU.	Catalunya	del	2013.

• Acord	núm.	249/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	modificació	d’alguns	punts 
del PDA.

• Acord	núm.	250/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	procediment	específic	per 
a la promoció del professorat col·laborador permanent de la UdL.

• Acord núm. 251/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven els premis extraordinaris de 
doctorat del curs 2012/2013.

• Acord núm. 252/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven els criteris de priorització 
d’ajuts	FI	de	l’AGAUR	(ajuts	per	a	la	contractació	de	personal	investigador	novell	de	la	Generalitat	2015).

• Acord núm. 253/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova la priorització d’ajuts FI de 
l’AGAUR	(ajuts	per	a	la	contractació	de	personal	investigador	novell	de	la	Generalitat	2015).

• Acord núm. 254/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova la priorització d’ajuts UdL i 
ajuts	JADE	per	a	personal	predoctoral	en	formació.	Any	2014.

• Acord	núm.	255/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	repartiment	d’ajuts	genè-
rics dels Grups de Recerca A i B de la UdL.

• Acord	núm.	256/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	resolució	de	la	convocatò-
ria	d’ajuts	per	assistència	a	congressos.	Any	2014.

• Acord	núm.	257/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	resolució	de	la	convocatò-
ria d’ajuts per estades en altres centres per realitzar tasques de recerca 2014.

• Acord	núm.	258/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	resolució	de	la	convocatò-
ria	d’ajuts	per	a	estades	de	professorat	visitant	investigador.	Any	2014

• Acord	núm.	259/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	resolució	de	la	convocatò-
ria d’ajuts pont per projectes de recerca.

• Acord	núm.	260/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	resolució	de	la	convocatò-
ria	d’ajuts	per	a	la	realització	de	reunions	prèvies	a	la	presentació	de	propostes	de	projectes	de	recerca.	Any	2014.

• Acord	núm.	261/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	catàleg	de	grups	de	recerca 
de	la	UdL	reconeguts	a	la	convocatòria	SGR2014.

• Acord	núm.	262/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	càtedra	ASISA	de	salut, 
educació i qualitat de vida.

• Acord	núm.	263/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	càtedra	de	salut	pública 
John Hopkins de la Universitat de Lleida.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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• Acord	núm.	264/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	càtedra	de	turisme	d’inte-
rior	i	de	muntanya.

• Acord núm. 265/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova la Normativa de propietat 
industrial i intel·lectual.

• Acord	núm.	266/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	convocatòria	d’ajuts	per	a 
activitats	culturals	per	als	centres,	els	departaments,	el	PDI	i	el	PAS	per	a	l’any	2015.

• Acord	núm.	267/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	convocatòria	per	presentar 
propostes de cursos per a la Universitat d’Estiu 2015.

• Acord núm. 268/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova la Normativa per presentar 
cursos d’estiu de la universitat de Lleida per institucions i persones de fora de la UdL.

• Acord núm. 269/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven les concessions de la se-
gona	convocatòria	Programa	d’Ajuts	de	la	UdL	per	a	la	promoció	d’activitats	de	mobilitat	internacional	any	2014.

• Acord	núm.	270/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	convocatòria	d’ajuts	com-
plementaris	de	la	UdL	per	a	estudiants	participants	en	el	programa	Erasmus	estudis	durant	el	curs	2013/2014.

• Acord	núm.	271/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’autoritza	la	signatura	del	conveni 
entre	la	Universitat	de	Lleida	i	el	Instituto	Politécnico	da	Guarda	(Portugal).

• Acord	núm.	272/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’autoritza	la	signatura	del	conveni 
entre	la	Universitat	de	Lleida	i	la	Universidad	Nacional	de	Cuyo	(Argentina).

• Acord	núm.	273/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’autoritza	la	signatura	del	conveni 
entre	la	Universitat	de	Lleida	i	la	Nankai	University	(China).

• Acord	núm.	274/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’autoritza	la	signatura	del	conveni 
entre	la	Universitat	de	Lleida	i	el	Conselh	Generau	d’Aran	i	l’Ajuntament	de	Vielha	e	Mijaran.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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•	 Acord núm. 222/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova l’acta de la sessió de 25 de 
juliol de 2014.

•	 Acord	núm.	223/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	modificació	de	les	comis-
sions	delegades,	no	delegades	del	Consell	de	Govern,	Estatutàries	i	legals	de	la	UdL.

COMISSIó	PERMANENT

El Dr. Antonio Blanc Altemir substitueix la Dra. M. Dolors Toldrà Roca

COMISSIó	DE	RECERCA

El Dr. Jaume Arnó Satorra substitueix el Dr. Miquel Nogués Aymamí 

El Dr. Antonio Blanc Altemir substitueix la Dra. M. Dolors Toldrà Roca

El Dr. Miquel Pueyo París substitueix el Dr. Enric Llurda Giménez

El Dr. Jacint Boix Torras substitueix el Dr. Joaquim Ros Salvador

COMISSIó	DE	PAS

La Dra. Yolanda Soria Villalonga substitueix el Dr. Miquel Nogués Aymamí

COMISSIó	ECONòMICA

El Dr. Rafael Allepuz Capdevila substitueix el Dr. Jaume Sanuy Burgués

El Dr. Miquel Escobar Bravo substitueix el Dr. José Salvador Turégano

COMISSIONS	NO	DELEGADES	DEL	CONSELL	DE	GOVERN

COMiSSió D’ORiENTACió i PROMOCió UNiVERSiTàRiA (CiOPU)

S’amplia la composició de la comissió amb els membres següents:

• Escola Universitària de Relacions Laborals, Sra. Asunción Sancho Jardí

• institut Nacional d’Educació Física de Catalunya-Lleida, Sr. Cristòfol Salas Santandreu

• institut de Ciències de l’Educació, Meritxell Morera i Toldrà

COMiSSió DE RELACiONS iNTERNACiONALS i MOBiLiTAT

La plaça de representant de l’Estudiantat ocupada pel Sr. Francesc López Solé queda vacant

COMiSSió DE COOPERACió iNTERNACiONAL PER AL DESENVOLPAMENT

El Sr. Nelson Montes Piñuela substitueix la Sra. Mercè Elena Gomà Calvo

ALTRES

COMiTè DE SEGURETAT i SALUT

La plaça de vocal ocupada per la Sra. M. Elena Giribet Rubiol queda vacant

JUNTA ELECTORAL

La Sra. Mercedes Gloria Simón Labory substitueix la Sra. Vanesa Díaz Hurtado, com a representant d’Estudiantat

El Sr. Pau Sánchez Ricard substitueix el Sr. Gerard Fontova Vidal, com a representant de l’Estudiantat

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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• Acord núm. 224/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova acceptar de les condicions
generals	d’ús	del	catàleg	de	dades	i	documents	interoperables	a	Catalunya.

• Acord núm. 225/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova nomenar el Sr. Jaume 
Esteban Almenara i la Sra. Maria Cruz Otín Anzano, com a responsables d’interoperabilitat de la UdL.

• Acord	núm.	226/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	modificació	de	tarifes	del
Servei de Biblioteca i Documentació del Pressupost 2014.

Primer. Aprovar la modificació de determinades tarifes de la Biblioteca i Documentació incloses en l’Annex i del Pressupost de la 
UdL per a l’exercici de 2014, segons el quadre que figura a continuació

Segon.	Trametre el present acord al Consell Social per a la seva aprovació

SERVEI	DE	BIBLIOTECA	I	DOCUMENTACIó

Descripció Unitats Usuaris interns Usuaris externs 

Públics Privats

ÀMBIT	AUTONòMIC	

CSUC 

Còpia Per pàgina/ Bloc de fins 40 pàgines 0,15 7,26 7,26

Còpia addicional Bloc addicional 10 pàgines 1,51 1,51

Préstec (a) Per petició 1,00 9,00 9,00

ÀMBIT	ESTATAL	

REBIUN 

Còpia Bloc de fins 40 pàgines 6,05 14,52 14,52

Còpia addicional Bloc addicional 10 pàgines 1,25 3,02 3,02

Préstec* Per volum 9,00 18,00 18,00

ÀMBIT	INTERNACIONAL	

Còpia Per petició Segons pressupost Segons pressupost Segons pressupost

Préstec *  Per petició Segons pressupost  Segons pressupost Segons pressupost

* a) El préstec de documents està exclòs d’iVA segons la “Ley 37/1992 de 28 de diciembre, Título ii, Capítulo i, Artículo 20, 
Apartado 14”

Les tarifes de subministrament entre membres del CSUC i REBiUN s’aproven anualment pels seus òrgans de govern:

• CSUC: Préstec gratuït i còpies 0,15€ per pàg. iva inclòs

• REBiUN: Préstec 8€ per volum i còpies 6,05€ per grup de fins 40 pàgs. i 1,25€ bloc add. 10 còpies. iva inclòs

Les tarifes d’usuaris interns s’aplicaran als departaments, serveis i unitats de la UdL.

Als membres de la Comunitat universitària, usuaris conveniats, Fundació UdL, iRB-Lleida, Fundació Agrotecnio, PCTAL, CTiFC 
i la Fundació Maqcentre, se’ls aplicarà les tarifes internes més iVA en el cas de còpies.

Aquestes tarifes poden estar subjectes a modificacions durant l’exercici per canvis en els acords establerts (CSUC i REBiUN), o 
per increment de les tarifes internacionals dels nostres centres subministradors

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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•	 Acord	núm.	227/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	ratificació	de	l’acord	de	
dissolució	del	Consorci	de	Promoció	Econòmica	de	Lleida.

La Universitat de Lleida forma part del Consorci de Promoció Econòmica de Lleida.

El Consell General del Consorci de Promoció Econòmica de Lleida, en la reunió celebrada el dia 6 de maig de 2014, va aprovar 
inicialment l’acord de dissolució de l’ens, i exposat al públic, per termini de 30 dies hàbils, a comptar del següent al de l’última 
inserció de l’edicte al BOP, al DOGC i Tauler d’Anuncis Municipal, al no haver hagut cap reclamació en el termini a dalt indicat, es 
considera aprovat amb caràcter definitiu.

Aquest acord ha estat ratificat pel Ple de l’Ajuntament de Lleida, de forma unànime, en la sessió que va tenir lloc el passat dia 
25 de juliol.

Com sigui que l’acord de dissolució ha de ser ratificat per tots i cadascun dels ens que en formen part, es proposa l’adopció del 
següent ADORD:

Primer. Ratificar l’acord de dissolució del Consorci de Promoció Econòmica de Lleida adoptat pel Consell General del Consorci 
en la sessió de data 6 de maig de 2014, que ha esdevingut definitiu en no haver-se presentat contra el mateix cap reclamació ni 
al·legació en el termini d’exposició al públic. La ratificació inclou expressament l’aprovació dels criteris aplicables a la dissolució 
de l’ens que estaven explicitats en l’acord de referència.

Segon. Autoritzar i/o delegar, segons escaigui, a l’il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Lleida, en la forma més àmplia possible en 
Dret, per a efectuar tots els actes necessaris per fer efectiva la dissolució del Consorci i l’execució dels acords ratificats. 

•	 Acord	núm.	228/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	deixar	els	edificis	de	la	UdL	
en	serveis	mínims	durant	les	festes	nadalenques	per	estalvi	econòmic	i	racionalitzar	el	funcionament	dels	serveis.

El Consell de Govern i el Consell Social de la Universitat de Lleida van aprovar el Pla Econòmic 2011-2014, que estableix una 
sèrie de mesures per racionalitzar el funcionament dels serveis públics de la Universitat i per fer front a la retallada del finança-
ment de les universitats públiques catalanes. Dins d’aquestes mesures s’estableix deixar els edificis en serveis mínims durant 
els períodes d’inactivitat docent.

La nova retallada del finançament de les universitats públiques catalanes per part de la Generalitat de Catalunya de l’exercici de 
2013 i 2014, comporta la necessitat de mantenir la reducció de la despesa corrent feta els anys anteriors, deixant únicament en 
funcionament els espais i instal·lacions absolutament imprescindibles per a la prestació dels serveis mínims.

El calendari laboral de l’exercici de 2014 del personal d’administració i serveis estableix que els dies 24 i 31 de desembre són 
dies festius, amb caràcter no recuperable i sense serveis mínims.

És per tot això, que s’adopta el següent acord:

Primer. Durant el període comprès entre 24 de desembre de 2014 i el 5 de gener de 2015 (ambdós inclosos) es deixaran en 
funcionament aquells espais i instal·lacions absolutament imprescindibles per a la prestació dels serveis mínims, per tant sense 
climatització ni neteja, però garantint l’accés restringit al personal per a la realització de les tasques encomanades.

Segon. Facultar a la Gerència per tal de determinar els serveis mínims a prestar per part de les diferents unitats generals, així 
com les condicions en què es durà a terme tant l’obertura dels espais absolutament imprescindibles com els serveis mínims.

•	 Acord	núm.	229/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	modificació	del	VIè	Conveni	
del	PAS-L	i	acord	d’aplicació	transitòria	del	canvi	de	meritació	de	les	pagues	extraordinàries	del	PAS-L.

La Mesa Negociadora del Viè Conveni del Personal laboral d’Administració i Serveis de les universitats públiques catalanes va 
signar el preacord de conveni laboral en data 5 de juliol de 2013. En el tràmit establert legalment per a la seva publicació en el 
DOGC, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va realitzar diversos requeriments a finals de l’exercici 2013. 
Després de realitzar el tràmit de negociació sindical per tal d’abordar els requeriments plantejats, la Mesa Negociadora del Viè 
reunida el dia 10 d’octubre de 2014, va acordar aprovar la modificació a incorporar al Viè Conveni, bàsicament en el sentit de 
passar la taula d’afectacions que figurava en una taula Annex a una Disposició addicional.

Així mateix, la Mesa Negociadora del Viè Conveni, en la sessió del 10 d’octubre de 2014, va adoptar l’acord per a l’aplicació 
transitòria del canvi de meritació de les pagues extraordinàries del PAS laboral del 5è al 6è conveni, consistent en drets meritats 
i no liquidats de les pagues extraordinàries pel canvi de 15 a 14 pagues.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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L’article 50.3.e) dels Estatuts de la Universitat de Lleida i l’article 90.e) de la Llei d’Universitats de Catalunya estableixen que el 
Consell Social ha d’informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la universitat, abans de formalitzar-los.

Es per tot això que s’acorda:

Primer. Aprovar la modificació a incorporar al Viè Conveni del personal laboral d’administració i serveis de les universitats públi-
ques catalanes, en resposta al requeriment de l’autoritat laboral, que figura com Annex i.

Segon. Aprovar l’acord per a l’aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extraordinàries del PAS laboral del 5è al 
6è conveni, consistent en drets meritats i no liquidats de les pagues extraordinàries pel canvi de 15 a 14 pagues, que figura com 
Annex ii.

Tercer. Traslladar al Consell Social de la UdL els presents acords per a la seva aprovació.

•	 Acord	núm.	230/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	modificació	del	Reglament	
de formació continuada del PAS.

Atès que el Pla operatiu per al multilingüisme de la UdL (2013-2018), aprovat pel Consell de Govern de 24 de juliol de 2013, estableix que s’haurà 
de determinar el perfil lingüístic òptim del professorat i del personal d’administració i serveis, el qual haurà de tenir en compte la competència per 
nivells tant en les llengües oficials com en les terceres llengües.

Atès que s’ha elaborat una proposta de perfil lingüístic del PAS, que està sent negociada amb els representants dels treballadors.

Amb la finalitat de mantenir la formació en terceres llengües del PAS mentre no estigui definit el perfil lingüístic.

S’adopta l’acord següent:

Primer. Modificar la Disposició Transitòria del Reglament de Formació continuada del Personal d’Administració i Serveis de la 
UdL en el següent sentit:

REDACCIó	ACTUAL:

Les persones que es matriculin en un curs pertanyent als plans de formació del anys 2011, 2012 i 2013, de 90 o més hores de 
terceres llengües o català, podran realitzar accions formatives fins a 130 hores/any.

PROPOSTA	DE	MODIFICACIó:

Les persones que es matriculin en un curs pertanyent als plans de formació del anys 2011, 2012, 2013 i 2014, de 90 o més hores 
de terceres llengües o català, podran realitzar accions formatives fins a 130 hores/any.

•	 Acord	núm.	231/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	obrir	un	procés	de	diàleg	per	
a	valorar	la	participació	de	la	Universitat	de	Lleida	en	el	Consorci	Sistema	Integral	de	Salut	Lleida.

•	 Acord núm. 232/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova crear una comissió per a que 
valori	la	participació	de	la	Universitat	de	Lleida	en	el	Consorci	Sistema	Integral	de	Salut	Lleida	i	la	seva	composició.

•	 Acord núm. 233/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova l’adscripció de la recerca d’un 
PDI	de	la	Universitat	de	Lleida	a	l’Institut	de	Recerca	Biomèdica	de	Lleida.

Cognoms,	Nom Departament

1 Barbé illa, Ferran Departament de Medicina

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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•	 Acord	núm.	234/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aproven	els	graus	i	màsters	pel	curs	
2015-2016.

PROPOSTA	DE	LA	UDL	PER	A	LA	PROGRAMACIó	UNIVERSITÀRIA	DE	GRAUS	PEL	CURS	2015-2016**

Propostes de graus nous (verificar)*:

• Grau en Veterinària

• Grau en Turisme internacional

• Grau en Estudis Sino-Hispànics

• Grau en Història, Art i Geografia conjunt amb la Universitat Oberta de Catalunya —aquesta darrera universitat és la coordi-
nadora del grau—

Propostes de reverificació de graus actualment actius*:

• Ciència i Producció Animal (actualment impartit sota la denominació de Grau en Ciència i Salut Animal)

• Grau en Psicologia***

*Títols que no es veuran afectats, en el curt i mitjà termini, per canvis derivats del nou Reial Decret sobre ordenació dels ensenyaments 
oficials universitaris a Espanya.

**Durant el mes de desembre la UdL presentarà tot el conjunt de la seva programació universitària pel període 2015-2020 al Consell 
interuniversitari de Catalunya. Aquesta programació inclourà els graus que actualment s’imparteixen a la UdL, definint la seva durada i 
estructura, així com totes les propostes de reverificacions que es considerin adequades, i aquelles propostes de nous graus i de noves 
dobles titulacions de grau. En aquesta programació també podrien aparèixer títols de grau a activar pel proper curs, ja amb una estructura 
de tres anys de grau, si la temporalitat administrativa derivada del nou Reial Decret ho permetés i tenint present les recomanacions al 
respecte del Consell interuniversitari de Catalunya.

***El grau de Psicologia ha de modificar-se obligatòriament segons el que estableix la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut 
Pública.

FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	DE	GRAU	I	
MÀSTER	UNIVERSITARI

Universitat de Lleida

1.	Identificació	del	grau/màster	universitari	 Nom	estudi:	VETERINARIA

Centre	 responsable:	 ESCOLA	 TÈCNICA	 SUPERIOR	 D’ENGINYERIA	 AGRARIA	
(ETSEA)	–	UNIVERSITAT	DE	LLEIDA

Interuniversitari	(Sí/No):	NO

Nombre	de	crèdits:	300

Procedència	Emergent

2. Volum de demanda prevista de l’estudi 100

3. Nombre de places de nou accés previstes 
a l’estudi

60

4.	Índex	d’eficiència	previst	de	l’estudi La docència recaurà majoritàriament en el professorat de l’àmbit de Salut i Producció 
Animal. En total es preveu la participació de 40 professors.

5. Intensitat de la recerca i/o expertesa 
professional del PDI participant a l’estudi

Gran part de la docència dels estudis de Veterinària recauen al Departament de Producció 
Animal, format per 25 professor que treballen en temes de Producció i Salut Animal. Tots 
ells formen tres grups de Recerca reconeguts pel AGAUR. 

6. Ocupabilitat i mercat de treball relacionat 
amb l’estudi

El titulats en Veterinària tenen gran ocupabilitat, especialment en temes de Producció 
Animal ja que Lleida disposa de la meitat de l’activitat ramadera de Catalunya

7. Nivell d’internacionalització de la proposta S’inclouran assignatures impartides en anglès però tot i així el nivell d’internacionalització 
serà baix.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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8.	 Correspondència	 entre	 la	 temàtica	 de	
l’estudi i l’especialització de la universitat

L’ETSEA imparteix els estudis de Ciència i Salut Animal, del mateix àmbit d’especialització 
que els estudis de Veterinària. 

9. Política de preus i beques de l’estudi Oficials

FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	DE	GRAU	I	
MÀSTER	UNIVERSITARI

Universitat de Lleida

1.	 Identificació	del	 grau/màster	universi-
tari 

Nom	estudi:	Grau en Turisme internacional

Centre	 responsable:	 Centro Superior en Turismo internacional –centro 
adscrito a la UdL-

Interuniversitari	(Sí/No):	NO

Nombre	de	crèdits:	240 ECTS

Procedència	(Emergent/Estudi	que	extingeix):	Emergent

En	cas	de	màster,	director	del	màster:

2.  Volum de demanda prevista de l’estudi Actualment a Catalunya hi ha nombroses universitats que ofereixen estudis de grau en 
turisme, però cal constatar que estem davant d’un dels principals motors de l’economia 
catalana, i que, a més, és un sector molt heterogeni estructuralment i que està demostrant 
una clara capacitat d’expansió tot i la crisi econòmica. 
A la UdL ja comptem amb uns estudis de grau en Turisme que han assolit un notable nivell 
de qualitat i prestigi, però ara l’aposta acadèmica es formalitzar un nou grau perfilat al 
professional del turisme internacional, projecte impulsat per un centre adscrit a la UdL, el 
Centro Superior en Turismo Internacional (CSTI-UdL) que s’ubicarà a la ciutat de Barcelona, 
de tal forma que pel perfil dels estudiants, per el contingut i plantejament del títol i pels 
preus que se’n deriven de ser un centre adscrit de caràcter privat, considerem que son 
propostes acadèmiques que no competeixen en el si de la UdL, ni tampoc competeix sinó 
complementa per la seva especificitat a l’oferta existent a la capital del país.
En tot cas, la potència de l’activitat turística del país, i molt especialment de Barcelona, ens 
porta a considerar que la demanda d’estudiants s’omplirà sense dificultats, a més s’intentarà 
que hi hagi un nombre considerable d’estudiants estrangers.

3. Nombre de places de nou accés previs-
tes a l’estudi

100 places

4.	Índex	d’eficiència	previst	de	l’estudi Atenent a l’eficiència que els diferents estudis de la UdL compten, i a la pròpia eficiència 
acumulada en aquest tipus d’estudis concretament tant a la UdL com a la resta d’universitats 
del país, ens permet preveure amb un plantejament conservador una taxa del 80%.

5. Intensitat de la recerca i/o expertesa 
professional del PDI participant a l’estudi

L’aposta del CSTI-UdL es que compti amb una plantilla configurada bàsicament per 
professors docent i investigadors (es considera que al final del desplegament dels quatre 
cursos, i desprès dels processos de contractació que dugui a terme el centre adscrit, el 
75% del professorat sigui doctor). Cal advertir que per la idiosincràsia d’aquests estudis 
i l’amplitud de temàtiques econòmiques, territorials, socials, logístiques i de transports, 
comunicació i informació, culturals i polítiques que abasta, una part del professorat han de 
ser professionals d’aquests sectors. Doncs la qualitat d’aquesta formació dependent molt de 
què aquests estudis siguin capaços d’establir un fort lligam amb les empreses que operen 
en els diferents sectors turístics, especialment amb aquelles que operen internacionalment..

6. Ocupabilitat i mercat de treball relacio-
nat amb l’estudi

Barcelona és ara mateix la tercera ciutat europea pel volum de turistes estrangers captat, 
només superada per Londres i París. A més Catalunya i Espanya són unes grans potències 
turístiques a nivell internacional. Però, sobretot, són un focus important d’aprenentatge per a 
nous professionals que, operant en el món empresarial o en el institucional, desenvolupin la 
seva activitat en qualsevol lloc del món. Tot plegat ens fa considerar que aquest és un sector 
amb clara capacitat d’ocupabilitat i, el que també és important, de generar oportunitats 
d’emprenedoria per els nostres graduats i graduades. 

7. Nivell d’internacionalització de la pro-
posta 

És elevada, doncs la seva pròpia natura ja és al d’un grau que forma a especialistes en 
turisme internacional, i que busca estudiants de països estrangers, i que mitjançant convenis 
establirà la realització de pràctiques en empreses i institucions fonamentalment en països 
estrangers, i que, finalment, comptarà amb una part del professorat (docents o professionals) 
que vindran d’altres països. 

8.	Correspondència	 entre	 la	 temàtica	de	
l’estudi i l’especialització de la universitat

La UdL ha establert quatre grans àmbits d’especialització investigadora-docent: 
l’agroalimentari, la biomedicina, el tecnològic i el del desenvolupament territorial i social. És 
en aquest quart eix en el qual entra plenament una proposta acadèmica com aquest, ja que 
el turisme és en l’actualitat un dels principals motors de desenvolupament de les economies 
locals i regionals, d’expansió dels mercats laborals i d’increment dels nivells de vida de la 
població de la zona receptora de turistes..
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9. Política de preus i beques de l’estudi Els preus seran els derivats de ser un centre privat adscrit que ofereix un títol de grau oficial 
regit pel decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
La política de beques és la general del conjunt d’universitats públiques del país. No obstant 
es treballarà, des del centre adscrit, per establir convenis amb grans empreses turístiques 
internacionals i governs i institucionals internacionals lligades amb el turisme, per aconseguir 
beques i ajuts per a què els estudiants estrangers puguin matricular-se en aquests estudis i 
desenvolupar amb èxit els mateixos.

 FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	DE	GRAU

Universitat de Lleida

1.	Identificació	del	grau/màster	universitari	
Nom	estudi:	Grau	en	Estudis	Sino-Hispànics

Centre	responsable:	Facultat	de	Lletres	de	la	Universitat	de	Lleida

Interuniversitari:	Sí

Nombre	de	crèdits:	240

Procedència:	Emergent

2. Volum de demanda prevista de l’estudi Es preveu una demanda inicial a primer curs de 50 estudiants. D’aquests, 35 estudiants 
provindrien de Xina, 10 estudiants provindrien d’Espanya i 5 de la resta de països de la 
Comunitat Europea. 

3. Nombre de places de nou accés previstes 
a l’estudi

Totes les places són de nou accés. En conseqüència seran 50 les places previstes a primer 
curs. 

4.	Índex	d’eficiència	previst	de	l’estudi El grau en Estudis Sino-Hispànics constarà de 120 crèdits de llengua i cultura hispàniques i 
de 120 crèdits de llengua i cultura xineses. 
En el vessant hispànic, estarà basat fonamentalment en el Grau de Filologia Hispànica 
impartit a la UdL, amb el qual compartirà assignatures. Es completarà amb matèries d’altres 
graus de la mateixa UdL. A banda d’això serà necessària la participació de professorat 
especialista en Espanyol com a Llengua Estrangera, tal i com ara ja s’esdevé amb el Diploma 
d’Estudis Hispànics, que ha constituït una mena d’assaig d’aquest grau. El professorat 
d’ELE donarà els crèdits de complement per a l’estudiantat de parla no hispànica. Es preveu 
la necessitat de 2 especialistes d’ELE a Lleida. 
En el vessant xinès, el grau es basarà en els estudis impartits a les universitats xineses amb 
les quals mantenim una estreta col·laboració des de l’any 2005. Una part dels crèdits haurà 
de ser cursada a Xina, on ja hem establert converses sobre la possibilitat d’aquest grau. Els 
estudiants espanyols hauran de cursar 60 cr de llengua i cultura xineses a Espanya. Les 
gestions per proveir el professorat adient estaran a càrrec de la Càtedra d’Estudis Asiàtics 
de la Universitat de Lleida, que té experiència en temes sino-hispànics des de l’any 1995. Es 
preveu la necessitat de 2 especialistes de xinès a Lleida.

5. Intensitat de la recerca i/o expertesa pro-
fessional del PDI participant a l’estudi

El PDi de la Universitat de Lleida té expertesa suficient en el terreny al qual es pretén 
atendre amb aquest grau. 
Pel que fa a la part hispànica, es pot aportar l’experiència dels docents i investigadors que 
han treballat en el projecte Diploma d’Estudis Hispànics de la Universitat de Lleida, que ha 
format 8 promocions d’estudiants estrangers. 
També es pot aportar l’experiència que, des de l’any 1995, ha suposat l’Aula d’Estudis 
Xinesos, convertida el 2012 en la Càtedra Santander de Estudios Asiáticos. 
Endemés, existeixen a la UdL grups que treballen qüestions d’ensenyament de llengües i de 
mediació intercultural: el Grup emergent Gènere, Societat i Comunicació, el Grup consolidat 
en Fonètica, el Grup consolidat en Mediació Lingüística, el Grup consolidat interdisciplinar 
d’Estudis sobre Desenvolupament i Multiculturalitat (GiEDEM), el Grup consolidat Cercle de 
Lingüísica Aplicada.

6. Ocupabilitat i mercat de treball relacionat 
amb l’estudi

L’ocupabilitat, pel que fa a l’estudiantat xinès, és en aquest moment del 100%. Tots els 
titulats en la Carrera d’Espanyol de la República Popular de Xina que han fet una estada 
d’un o dos anys a la UdL han trobat treball en l’àmbit de l’empresa, de l’administració o de 
l’educació. És especialment forta la demanda en el camp de l’ensenyament de la llengua 
espanyola a l’escola secundària de Xina. La previsió d’una forta necessitat de professorat 
de llengua espanyola a Xina en els propers anys fa especialment urgent la demanda d’un 
grau sino-hispànic.
Respecte de l’estudiantat espanyol, és evident la saturació del mercat laboral a Espanya. 
Una formació que permeti cercar sortides en un mercat laboral de 1.400.000.000 persones 
és, si no garantia, almenys esperança d’ocupabilitat. 
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7. Nivell d’internacionalització de la propos-
ta 

La proposta no pot dur-se a terme sense la col·laboració de les universitats xineses. El grau 
podrà fer-se gràcies als acords i als convenis bilaterals amb les institucions xineses. Les 
universitats amb les quals podria adordar-se la realització d’un grau conjunt, en cas que 
aquest es creés, són: la Nankai University,la Huaqiao University, la Tianjin Foreign Studies 
University, la Changzhou University y la Soochow University. Una part de la docència haurà 
de fer-se a Xina i una altra part necessitarà professorat xinès amb residència a Espanya.
Per una altra banda, es preveu que el 75% de l’estudiantat provingui de Xina i que un altre 
5% dels estudiants provingui de diversos països europeus. 

8.	Correspondència	entre	la	temàtica	de	l’es-
tudi i l’especialització de la universitat

La Universitat de Lleida disposa d’un Grau d’Estudis Hispànics: Llengua i Literatura. També 
disposa d’estudis no reglats de llengua i cultura xineses. Ultra això , imparteix dos màsters 
especialitzats en l’àrea que es pretén tractar: el Màster universitari en Ensenyament 
d’Espanyol/Català per a immigrants i el Màster universitari en Llengües Aplicades. 
S’aprofitaran endemés les estructures creades per la Càtedra d’Estudis Asiàtics i pel 
Diploma d’Estudis Hispànics per a estrangers. 
Pel que fa a la recerca, hem indicat a l’apartat 5 els grups especialitzats en aquesta temàtica.  

9. Política de preus i beques de l’estudi L’import del crèdit matriculat serà el que fixi Decret de la Generalitat de Catalunya. Es preveu 
un programa d’ajuts a la mobilitat i un altre per estudiants amb necessitats econòmiques. 
En aquests moments la Universitat de Lleida disposa ja d’un sistema de beques i ajuts. Els 
vicerectorats implicats en aquest punt són el Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació 
Contínua, i el Vicerectorat de Relacions internacionals i Cooperació.

FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	DE	GRAU	I	
MÀSTER	UNIVERSITARI

Universitat de Lleida

1.	Identificació	del	grau/màster	universitari	 Nom	estudi:	CIÈNCIA	I	PRODUCCIó	ANIMAL

Centre	responsable:	ESCOLA	TÈCNICA	SUPERIOR	D’ENGINYERIA	AGRARIA	
(ETSEA)	–	UNIVERSITAT	DE	LLEIDA

Interuniversitari:	NO

Nombre	de	crèdits:	240

Procedència:	Modificació	de	Ciència	i	Salut	Animal

2. Volum de demanda prevista de l’estudi igual que Ciència i Salut Animal

3. Nombre de places de nou accés 
previstes a l’estudi

igual que Ciència i Salut Animal

4.	Índex	d’eficiència	previst	de	l’estudi igual que Ciència i Salut Animal

5. Intensitat de la recerca i/o expertesa 
professional del PDI participant a l’estudi

igual que Ciència i Salut Animal

6. Ocupabilitat i mercat de treball relacionat 
amb l’estudi

igual que Ciència i Salut Animal

7. Nivell d’internacionalització de la 
proposta 

igual que Ciència i Salut Animal

8.	Correspondència	entre	la	temàtica	de	
l’estudi i l’especialització de la universitat

igual que Ciència i Salut Animal

9. Política de preus i beques de l’estudi Oficials
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FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	DE	GRAU	I	
MÀSTER	UNIVERSITARI

Universitat     

1. Identificació	del	grau/màster	universitari	
Nom	estudi:	GRAU	DE	PSICOLOGIA

Centre	responsable:		FACULTAT	DE	CIÈNCIES	DE	L’EDUCACIó

Interuniversitari	(Sí/No):	NO

Nombre	de	crèdits:	240	ECTS

Procedència	(Emergent/Estudi	que	extingeix):		GRAU	DE	PSICOLOGIA

En	cas	de	màster,	director	del	màster:

2. Volum de demanda prevista de l’estudi Es preveu una demanda similar a la que ja tenien amb el Pla d’Estudis vigent: la demanda 
supera l’oferta de places.

3. Nombre de places de nou accés previstes 
a l’estudi

Entre 50 i 60 de nou accés.

4. Índex	d’eficiència	previst	de	l’estudi D’acord amb les dades de que disposem, el 85% dels estudiants accedeixen a aquests 
estudis com a primera preferència, amb una nota de tall, al 2013 de 7,394 o superior per 
als estudiants procedents de les PAU. Aquestes dades, juntament amb les característiques 
de la nostra universitat, l’avaluació continua i les metodologies participatives, ens porten a 
estimar un índex d’eficiència d’entre el 85% i el 90%.

5. Intensitat de la recerca i/o expertesa 
professional del PDI participant a l’estudi

El PDI que impartirà docència en aquests estudis forma part del PDI de la UdL, 
majoritàriament adscrit al Departament de Psicologia i té un alt nivell acadèmic, de recerca 
i/o d’expertesa professional.
Entenem que el perfil del professorat actual del Departament de Psicologia garanteix que 
els estudiants d’aquest grau podran adquirir les competències acadèmiques i professionals 
previstes en les bases reguladores d’aquest estudis.

6. Ocupabilitat i mercat de treball relacionat 
amb l’estudi

Al no disposar encara de dades pròpies de la UdL, hem pres com a referència les dades 
del 2011 recollides al Informe AQU Catalunya realitzat a partir de la 4ª Enquesta d’inserció 
laboral (2011) dels llicenciats en Psicologia, segons el qual la taxa d’ocupació és del 84,8%
- Un 65,5% ha trigat menys de 3 mesos en trobar treball; un 22% ha trigat entre 3 mesos i un 
any i un 12,5% ha trigat més d’un any.
- Un 85,1% realitza tasques universitàries relacionades amb el que ha estudiat

7. Nivell d’internacionalització de la proposta El centre és molt sensible a la necessitat d’internacionalització dels seus estudis, esta 
impartint algunes matèries en anglès i esta explorant la possibilitat d’oferir propostes 
innovadores en aquest sentit, més enllà dels convenis de mobilitat internacional actuals.

8. Correspondència	 entre	 la	 temàtica	 de	
l’estudi i l’especialització de la universitat

Els estudis tindran una doble adscripció: Ciències de la Salut i Ciències Socials i Jurídiques. 
En el nou Pla d’estudis estan previstos dos itineraris que han de conduir a dues mencions, 
de les quals, al menys una tindrà un caràcter eminentment sanitari.
Totes dues rames del coneixement són importants i estratègiques en la UdL. A més, d’acord 
amb el Pla estratègic de la UdL 2013-2016 un dels punts forts de la nostra universitat és 
l’alineació de l’orientació de la recerca de la UdL amb alguns dels àmbits prioritaris fixats 
en els àmbits europeu i nacional i l’àmbit de la salut és un d’aquests àmbits prioritaris.

9. Política de preus i beques de l’estudi Segons RD de preus.
Els estudiants del Grau de Psicologia han de tenir accés als mateixos ajuts i beques als que 
es pot accedir en els diferents estudis de grau de la UdL.

1. Identificació	de	l’estudi:	Nom, centre responsable, interuniversitari, nombre de crèdits totals, procedència (indicar si s’extin-
geix algun estudi precedent i quin i nom del responsable de l’estudi (en el cas dels màsters).

2. Volum	de	demanda	prevista: Determinar la demanda de l’estudi, en base a l’evolució de la demanda d’estudis similars i a 
la identificació i quantificació del sector productiu i del col·lectiu de potencials estudiants als que s’adreça el programa que 
es pretén oferir.

3. Oferta	de	places	de	nou	accés	previstes:	indicar el nombre de places que es preveuen oferir.

4. Índex	d’eficiència	previst:	D’acord amb la demanda de nou ingrés prevista per part dels estudiants i a la docència a impar-
tir. Cal especificar el nombre de crèdits de PDi que es preveu destinar a la impartició dels estudis. Si escau, cal explicitar el 
nombre de crèdits a impartir que corresponen a matèries d’altres estudis (docència compartida)

5. Intensitat	de	la	recerca	i/o	expertesa	professional	del	PDI	participant:	Explicitar els grups SGR implicats directament 
en la docència a desenvolupar. indicar la proporció de docència que anirà a càrrec de PDi actius en recerca i/o l’expertesa 
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professional activa acreditada pel professorat implicat. Especificar el nivell de correspondència entre la temàtica de la titulació 
i l’especialització de la universitat.

6. Ocupabilitat	i	mercat	de	treball: Especificar les principals sortides professionals previstes per als titulats del màster. Aportar 
indicis i/o evidències sobre la necessitat en el mercat de treball del nombre i del perfil de titulats que es preveu generar i els 
contactes ja establerts per a la captació dels futurs titulats.

7. Nivell	d’internacionalització:	Si escau, indicar la previsió d’estudiants matriculats que es preveu que provinguin de l’estran-
ger, la proporció de la docència a impartir en terceres llengües, la proporció de docència que es previst que sigui impartida 
per professorat estranger i/o les universitats estrangeres amb les que el màster s’impartirà de forma conjunta o amb les que 
hi ha acords de col·laboració en el marc del màster.

8. Correspondència	entre	la	temàtica	de	l’estudi	i	l’especialització	de	la	universitat:	Avançar cap a un model que aprofiti 
al màxim les diferents estructures acadèmiques existents a la universitat, per a establir una oferta d’estudis que es recolzi en 
l’expertesa i especialització de la universitat.

9. Política	de	preus	i	beques	del	màster: indicar l’import per crèdit matriculat que és previst aplicar, i si l’estudi es dotarà d’un 
sistema de beques i ajuts per al seu estudiantat.

NOVES	PROPOSTES	I	REVERIFICACIONS	DE	MÀSTERS	UNIVERSITARIS	DE	LA	UNIVERSITAT	DE	LLEIDA	PEL	CURS	
2015-2016

Denominació Dades

1.	Màster	Universitari	en	Gestió	Administrativa	(60 crèdits) Centre: Facultat de Dret i Economia
Emergent

2.	Màster	Universitari	en	Recerca	en	Salut	(90 crèdits)
a) en l’especialitat en envelliment saludable
b) en l’especialitat en recerca clínica
c) en l’especialitat en recerca en cronicitat, polítiques i pràctiques socials
d) en l’especialitat en activitat física, ocupació i salut
e) en l’especialitat en alimentació, salut i benestar

interuniversitari: UdL i U. Vic-UCC. 
Centre: Facultat d’infermeria
Reverificació

3.	Màster	Universitari	en	Alta	Professionalització	en	Història	de	l’Art	i	Tèc-
niques Analítiques (60 crèdits) 

Centre: Facultat de Lletres
Emergent

4.	Master	International	Sports	Law	(60 crèdits) Centre: iNEFC Lleida
Emergent

5.	Màster	Universitari	en	Gestió	i	Administració	del	Turisme	Internacional	
(60 crèdits)

Centre: Centre Superior en Turisme internacional 
(adscrit a la UdL)
Emergent

6.	Màster	Universitari	en	Metodologia	de	la	Recerca	i	la	Innovació	(60 
crèdits)
a) en l’especialitat en recerca en biomedicina
b) en l’especialitat en recerca agrària, alimentaria i forestal
c) en l’especialitat en recerca en sostenibilitat
d) en l’especialitat en recerca en humanitats, ciències socials i jurídiques

Centre: Escola Politècnica Superior

Emergent

7.	Màster	Universitari	en	Estudis	de	Gènere	i	Gestió	de	Polítiques	Actives	
d’Igualtat	(60 crèdits)
a) en l’especialitat en Ciències Humanes i Socials
b) en l’especialitat en Ciències Jurídiques i Violència de Gènere
c) en l’especialitat en Agents d’igualtat

Centre: Facultat de Dret/Lletres 
Emergent

Nota:

De la proposta 1 a la 5, la DGU els proposarà per a la seva aprovació per la Junta del Ci del dia 30/10/2014.

Les propostes 6 i 7, la DGU les deixa condicionades a posterior aprovació.
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FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	DE	MÀSTER	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	

Universitat de Lleida     

1.	Identificació	del	grau/màster	universitari	 Nom	estudi:	MÀSTER	UNIVERSITARI	EN	GESTIó	ADMINISTRATIVA	

Centre	responsable:	FACULTAT	DE	DRET	I	ECONOMIA

Interuniversitari	(Sí/No):	No

Nombre	de	crèdits:	60

Procedència	(Emergent/Estudi	que	extingeix):	Emergent

En	cas	de	màster,	director	del	màster:	
Director/a de la UdL:
Dr. ANTONiO EZQUERRA
Coordinador/a de la UdL:
Dra. LAURA SALAMERO

2. Volum de demanda prevista de l’estudi 167 places

Càlcul establert en el 10% de la base següent: 400 places en estudis de grau de la UdL 
que són susceptibles de demanda directa al Màster; 277 persones que treballen a les 80 
gestories col·legiades de la demarcació del Lleida; un miler de professionals col·legiats com 
a economistes, advocats, graduats socials i titulats mercantils de la demarcació de Lleida.

3. Nombre de places de nou accés 
previstes a l’estudi

20 places

4.	Índex	d’eficiència	previst	de	l’estudi Es preveu que els 60 crèdits del programa del Màster siguin impartits íntegrament pel PDi 
de la FDiE de la UdL, a excepció de l’assignatura Dret Corporatiu (4 ECTS), que impartirà 
un professional col·legiat de prestigi i dilatada experiència; i els crèdits corresponents a les 
pràctiques externes (6 ECTS). 

El fet que els continguts i les matèries del Màster vinguin predeterminats pel règim jurídic 
d’accés a la professió col·legiada no fa possible la docència compartida parcial amb altres 
ensenyaments del centre.

5. Intensitat de la recerca i/o expertesa 
professional del PDI participant a l’estudi

El nivell de correspondència entre la temàtica de la titulació i l’especialització de la UdL és 
elevat, atès que el Màster constitueix fonamentalment un programa de formació jurídica 
especialitzada, que es complementa amb una formació empresarial necessària per a la 
funció assessora, i ambdues formacions gaudeixen d’una consolidada especialització a la 
UdL.

6. Ocupabilitat i mercat de treball relacionat 
amb l’estudi

El Màster té reconegut l’accés directe a l’obtenció del Títol Oficial de Gestor Administratiu 
(amb l’exempció de les proves) i, per tant, a l’exercici col·legiat de la professió que es regula 
en l’Estatut orgànic de la professió aprovat per Decret 424/1963, d’1 de març.

7. Nivell d’internacionalització de la 
proposta 

La vinculació dels estudis al règim jurídic positiu espanyol en atenció a la naturalesa 
de la prestació professional de les gestories administratives comporta un nivell 
d’internacionalització mínim, de forma que no precisa docència en cap llengua tercera ni 
requereix la participació de professorat estranger. Així mateix, no es preveu cap percentatge 
significatiu d’alumnat estranger pel fet que la professió de gestor administratiu es troba 
regulada en molt pocs països. 

8.	Correspondència	entre	la	temàtica	de	
l’estudi i l’especialització de la universitat

El Màster forma persones per a l’exercici d’una professió per a la qual es reclama 
estatutàriament una formació prèvia en la branca de les ciències jurídiques i econòmiques. 
La UdL oferta aquesta formació de grau a la Facultat de Dret i Economia, així com al 
centre adscrit de Relacions Laborals i Recursos Humans. Tots els continguts del Màster 
(determinats pel règim jurídic de la professió) són assumibles per les diferents àrees de 
coneixement dels Departament adscrits a aquests centres.

9. Política de preus i beques de l’estudi El preu serà el que s’estableixi en Decret de la Generalitat de Catalunya que correspongui.

La UdL posa a disposició dels estudiants programes propis de beques (col·laboració, per a 
estudiants estrangers, de mobilitat, etc).
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FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	DE	MÀSTER	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	

Universitat de Lleida    

1.	Identificació	del	grau/màster	universitari	 Nom	 estudi:	 Màster interuniversitari en recerca en salut, especialitat en envelliment 
saludable; especialitat en recerca clínica; especialitat en recerca en cronicitat, polítiques 
socials i pràctiques socials; especialitat en activitat física, ocupació i salut; especialitat en 
alimentació, salut i benestar.

Centre	responsable:	Facultat d’infermeria

Interuniversitari	(Sí/No):	Sí. 
(Coordinadora: Universitat de Lleida. Participant: Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya)

Nombre	de	crèdits:	90

Procedència	(Emergent/Estudi	que	extingeix):	Reverificació. Extingeix el MU en Recerca 
en Salut per la Universitat de Lleida

En	cas	de	màster,	director	del	màster:	Pendent de designar

2. Volum de demanda prevista de l’estudi En funció de les dades de l’actual Màster Universitari en Recerca en Salut de la Facultat 
d’infermeria de la UdL, el qual quedaria substituït per la present proposta, el nombre 
d’estudiants d’infermeria de nou ingrés a la UdL és de 90 per any, als que cal sumar els 30 
alumnes de Fisioteràpia i els 25 del doble Grau en CAFE-Fisioteràpia, que també se cursen a 
la Facultat, el que implica 145 alumnes de nou ingrés anual. 
El nombre d’estudiants d’infermeria de nou ingrés a la UVic-UCC és de 250. A Fisioteràpia són 
300 alumnes entre els dos campus de Vic i Manresa. Amb els graus de Teràpia Ocupacional 
i Alimentació s’ofereixen 80 places més. Així doncs, els alumnes potencials són més de 500 
alumnes, sense comptar amb els graus de Podologia, Logopèdia, Psicologia, CAFE i Treball 
Social que també s’ofereixen a la UVic-UCC. 
A més a més dels alumnes anteriorment citats, històricament el màster universitari en recerca 
en salut de la UdL s’ha nodrit de les més de 40.000 infermeres i infermeres catalanes, així com 
fisioterapeutes catalans que ja superen la xifra dels 7.000. 
Cal destacar que al màster que es presentarà s’ampliaran les línies per a que tinguin accés 
totes les titulacions que se citen a continuació:
- Diplomat/graduat en infermeria
- Diplomat/graduat en Fisioteràpia
- Diplomat/graduat en Teràpia Ocupacional
- Diplomat/graduat en Nutrició Humana i Dietètica 
- Diplomat/graduat en Podologia
- Diplomat/graduat en Logopèdia
- Diplomat/graduat en Treball Social
- Llicenciat/graduat en Psicologia
- Llicenciat/graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE)

3. Nombre de places de nou accés 
previstes a l’estudi

25 places

4.	Índex	d’eficiència	previst	de	l’estudi El Màster ofereix 42 crèdits obligatoris i 75 crèdits optatius, dels
quals l’alumne n’ha de cursar 30 que corresponen a dos itineraris de recerca concrets. El 
Treball de fi de Màster és obligatori i té una càrrega docent de 18 ECTS.
Així doncs el PDi imparteix 135 crèdits i es preveu una matrícula de nou ingrés de 25 alumnes, 
això fa que l’índex d’eficiència mesurat com crèdits PDi/alumne sigui de 5,4 ECTS/alumne.

5. Intensitat de la recerca i/o expertesa 
professional del PDI participant a l’estudi

El Màster interuniversitari en Recerca en Salut és la connexió natural per aquells diplomats o 
graduats en les titulacions abans esmentades que vulguin accedir i assolir el grau de doctor, 
integrant-se en les línies i grups de recerca que actualment conformen els programes del 
Doctorat en Salut de la UdL i del Doctorat en “investigación en cuidados y Servicios de Salud” 
(programa de doctorat interuniversitari que actualment està en procés de verificació, coordinat 
per la Universidad de Jaén on participen la UdL, la UVic-UCC i el instituto de Salud Carlos iii).
A la UdL, l’actual Màster Universitari en Recerca en Salut es conforma entorn a quatre grups: 
tres de caràcter més específic –Grup d’Estudis, Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC), 
Envelliment saludable i Recerca clínica i epidemiològica- i un de caràcter transversal –Grup 
de Recerca en Cures en Salut (GRECS). L’activitat se lidera amb el PDi adscrit a l’institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida (iRBL) recentment acreditat per l’iSCiii.
GESEC al 2014 ha estat reconegut a la convocatòria SGR de la Generalitat de Catalunya com 
a Grup Consolidat, mentre que els altres es consideren Grups Emergents amb un total de 20 
tesis doctorals inscrites i un període acumulat d’expertesa en docència a nivell de màster/
doctorat d’entre 5 i 20 anys.
A la UVic-UCC, l’àrea de Promoció de la Salut, Atenció integral i inclusió Social és una àrea 
estratègica i prioritària d’especialització de l’activitat investigadora, l’activitat de la qual es 
lidera des del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS). 
El CESS està constituït pels grups de recerca: Grup de Recerca en Esport i Activitat Física 
(GREAF), Grup de Recerca en Alimentació, Salut i Benestar (GRASB) i Grup de Recerca 
sobre Societats, Polítiques i Comunitats inclusives (SoPCi); les càtedres: Càtedra de Serveis 
Socials, Càtedra de Recerca Qualitativa, Càtedra de Cures Pal·liatives i Càtedra de TiC i salut; 
a més del Centre de Documentació de Serveis Socials, DiXiT Vic i el Centre per l’Autonomia 
Personal SÍRiUS ViC.
Cal destacar el caràcter internacional del PDi que conforma el màster i que col·laboren des de 
fa més de 5 anys amb nosaltres tant en docència com en projectes de recerca.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php


Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida · núm. 161 · setembre/octubre de 2014      https://seuelectronica.udl.cat/bou.php 18

ÍNDEX

6. Ocupabilitat i mercat de treball relacionat 
amb l’estudi

Es tracta d’un màster de recerca que capacita l’alumne per cursar els estudis de Doctorat amb 
garanties suficients de qualitat metodològica. 
Paral·lelament es fomenta la incorporació dels estudiants als grups de recerca tant de la UdL, 
com de la UVic-UCC, i els instituts de recerca i càtedres vinculades, oferint l’oportunitat de 
participar i liderar futurs projectes de recerca competitius.
D’altra banda, l’assoliment del grau de doctor és el que garantirà en un futur el compliment de 
les exigències establertes per la normativa en matèria de nivell de formació del professorat 
de universitat, alhora que es dona resposta al dèficit actual de doctors que impedeix l’adient 
recanvi generacional als estudis vinculats a les ciències de la salut. En relació amb això, cal 
destacar que les places de professorat adjudicades en els darrers anys han estat per antics 
alumnes del Màster Universitari en Recerca en Salut.

7. Nivell d’internacionalització de la 
proposta 

Com ja s’ha comentat a l’apartat 5, l’actual Màster Universitari en Recerca en Salut, que a la 
vegada prové de l’antic Màster en Ciències de la infermeria, fa més de 5 anys que compta a 
la col·laboració de PDi referent dins l’àmbit internacional.
Això ha permès per una banda, la consolidació de convenis per a la mobilitat tant de professors 
com estudiants de màster i doctorat i per una altra banda, la consolidació del programa de 
col·laboració internacional de doctorat 
“international Nursing institute for Advanced Research – iNiAR”, integrat per la Universitat de 
Lleida (España), Universitat de Vic-UCC (España), Universitat de les illes Balears (España), 
la Universitat de Sydney (Austràlia), la Universitat de Sao Paolo (Brasil), la Universitat de 
Toronto (Canadà), la Universitat Autònoma de Nuevo León (Mèxic) y la Universitat de Turku 
(Finlàndia).

8.	 Correspondència	 entre	 la	 temàtica	 de	
l’estudi i l’especialització de la universitat

En aquest sentit, dins els itineraris o especialitats que es plantegen a la nova proposta de 
màster, es mantenen dues especialitats vinculades als grups de recerca de la UdL: Envelliment 
saludable i Recerca Clínica; mentre que les altres tres especialitats s’aglutinen en base al grup 
consolidat GESEC i les especialitats dels grups que aporta la Universitat de Vic-UCC: Recerca 
en cronicitat, polítiques i pràctiques socials (Udl-UVic-UCC); Activitat física, Ocupació i Salut 
(Uvic-UCC); i Alimentació, Salut i Benestar (Uvic-UCC).

9. Política de preus i beques de l’estudi Els preus que hauran d’abonar els estudiants matriculats al Màster interuniversitari en Recerca 
en Salut s’ajustaran a les condicions establertes en el Decret de preus dels serveis acadèmics 
a les universitats públiques de Catalunya.

FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	DE	MÀSTER	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	

Universitat de Lleida     

1.	Identificació	del	grau/màster	universitari	 Nom	estudi:	
MàSTER UNiVESiTARi EN ALTA PROFESSiONALiTZACió EN HiSTÒRiA DE L’ART i 
TèCNiQUES ANALÍTiQUES

Centre	responsable:	FACULTAT DE LLETRES (UdL)

Interuniversitari	(Sí/No):	NO

Nombre	de	crèdits:	60 ECTS

Procedència:	Emergent	
Es proposa un nou màster innovador i molt necessari per a la formació avançada de caràcter 
especialitzat en Història de l’Art i en altres branques del Patrimoni Artístic en general, orientada 
a la capacitació en l’activitat d’investigació i pràctica professional. Es dirigeix principalment a 
un col·lectiu universitari (els historiadors de l’art) que d’ordinari en els graus no han pogut 
adquirir unes habilitats tècniques i professionalitzadores prou adequades per a inserir-se en 
l’ampli mercat laboral d’una activitat i indústria artística i patrimonial que al nostre país ja 
genera més d’un 6% del PiB.

És urgent, per tant, formar i capacitar els historiadors de l’art i altres titulats, agents, llicenciats 
i graduats en gestió, conservació i restauració del patrimoni artístic perquè puguin ser 
competitius en tots els àmbits artístics i patrimonials del nostre país. 

Un màster, a més, que es podria cursar a les modernes i molt ben dotades instal·lacions del 
Parc Científic de Lleida, al “Centre d’Art d’època Moderna” (CAEM) de la UdL, l’únic centre 
universitari de tot l’estat que compta amb un gabinet analític molt complert, especialitzat en 
l’aplicació de tècniques analítiques no destructives per a l’estudi del patrimoni artístic.

Els estudiants d’quest màster podran assolir uns coneixements pràctics, aplicats i empírics 
(en directe, amb obres d’art a les pròpies mans) que els proporcionaran un plus diferencial i 
sobretot professional, únic a Catalunya i Espanya.

En	cas	de	màster,	director	del	màster:	
Dr. Ximo Company Climent, catedràtic d’Història de l’Art Modern de la UdL i investigador 
iCREA Acadèmia de la Generalitat de Catalunya
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2. Volum de demanda prevista de l’estudi Es preveu una alta demanda d’un màster d’aquestes característiques dins del panorama 
català i de la resta de l’estat espanyol. Fins i tot, tal com es planteja la docència d’aquest 
màster, amb un 60% “on line”, confiem captar un nombre de matriculats addicional procedents 
de fora de l’estat espanyol i especialment d’iberoamèrica.

Es planteja un model de docència semipresencial (40% presencial, 60% no presencial/virtual), 
la qual cosa permetrà a l’alumnat que ja estigui inserit en el mercat laboral que pugui combinar 
estudis i treball.

Així mateix, es preveu la possibilitat addicional de condensar les classes presencials en format 
intensiu que permetria als alumnes que ja estan incorporats en el mercat laboral, complir amb 
els requisits bàsics d’aprenentatge presencial. 

àdhuc es contempla l’obertura del Parc Científic de Lleida i del Gabinet Analític del CAEM en 
caps de setmana intensius per respondre a les necessitats més específiques de possibles 
estudiants matriculats comunitaris i iberoamericans amb menys capacitat de mobilitat i amb 
una disponibilitat horària més limitada.

El nostre màster, en definitiva, podrà ajustar-se de manera molt cuidada i personalitzada a les 
diverses necessitats dels estudiants que s’hi matriculin.

S’ofereixen 30 places.

Els col·lectius d’estudiants als que s’adreça el programa del màster són fonamentalment 
titulats en Història de l’Art i altres àmbits relacionats amb les Humanitats, com ara Història, 
Geografia, Belles Arts, Humanitats, Turisme, Disseny, Arquitectura, Restauració i Conservació, 
entre d’altres.

3. Nombre de places de nou accés previs-
tes a l’estudi

30 places

4.	Índex	d’eficiència	previst	de	l’estudi Els crèdits totals de la titulació seran 60 ECTS.

La proposta de planificació i pla d’estudis són els següents:

El pla d’estudis del màster es compon de 5 mòduls teorico-pràctics obligatoris, i un treball de 
fi de màster (TFM).

El creditatge dels mòduls contabilitzen un total de 48 ECTS (3 mòduls teòrics de 8 ECTS i dos 
mòduls teorico-pràctics de 12 ECTS cadascú). 
Aquests mòduls s’organitzen en assignatures de 6 ECTS. 

El TFM serà obligatori i consisteix en 12 ECTS (equivalent a 360 hores de dedicació de 
l’estudiantat).

Pel que fa a la docència proposem tres o quatre PDis al càrrec de cada mòdul. Es preveu que 
cada PDi s’encarregui d’una forquilla de 3 a 6 ECTS anuals. 

Així mateix, es preveu la lectura anual d’almenys 15 TFMs. Això equivaldria a tenir 25 PDis 
implicats en la docència d’assignatures i tutorització de TFMs, amb una càrrega total d’hores 
lectives al voltant de 1.025 HL (els càlculs estan fets amb el valor de 10 HL per cada crèdit 
ECTS i una dedicació 1,5 ECTS per la tutorització de cada TFM).

A més, cal tenir en compte que els mòduls teorico-pràctics es composen de 4 ECTS de 
laboratori i es preveu fer pràctiques en grups reduïts (màx. 5 alumnes). Això equivaldria a tenir 
160 HL dedicades a les pràctiques presencials.

D’acord amb l’oferta prevista de 25 places, però atès al context socioeconòmic actual, farem 
un càlcul aproximat amb 20 alumnes matriculats.

Pel que fa als crèdits matriculats per part dels estudiants pot arribar a 1.080 ECTS [40 ECTS 
teòrics OB x 20 alumnes = 800 ECTS; 8 ECTS pràctics x 20 alumnes = 160; 12 ECTS de 
TFMs x 10 = 120].

D’altra banda, el nombre dels crèdits del PDi que es preveu destinar a la impartició del màster 
pot arribar als 87 [40 ECTS teòrics = 40 ECTS; 8 ECTS pràctics x 4 grups reduïts = 32; 1,5 
ECTS de TFMs x 10 = 15].

Per tant, l’índex d’eficiència (que resulta de la divisió dels crèdits dels alumnes matriculats i 
els crèdits del PDi és de 12’4).
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5. Intensitat de la recerca i/o expertesa pro-
fessional del PDI participant a l’estudi

El gruix de la docència es desenvoluparà per part del PDi vinculat als següents SGRs de la 
UdL:

* Art i Cultura d’època Moderna (ACEM) - 2014 SGR 242.
* GRC-Grup consolidat Anàlisi i Recerques sobre Pintura i iconografia Tardoantiga i Altmedieval 
(ARS PiCTA) (Subgrup de la UdL).
* Dret Administratiu, drets humans i potestats públiques - 2014 SGR 1372
* Grup de recerca en turisme, economia social i del coneixement (GRTESC) - 2014 SGR 1372
* Grup consolidat UdL- Química Agroalimentària Sostenible
* Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga - 2014 SGR 273.

El Grup de Recerca “Art i Cultura d’època Moderna” (ACEM) de la Universitat de Lleida 
compta amb el suport científic del PDi i del personal tècnic que formen part del Centre d’Art 
d’època Moderna (CAEM), que és un centre de recerca de la UdL.
El CAEM compta també amb els laboratoris i els recursos científics de l’institut de Restauració 
del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, l’equip tècnic i professional del Taller 
de Restauració del Museu de Lleida, el Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) 
del Departament de Química de la UdL, la Xiloteca Joan Bergós del Departament d’Enginyeria 
Agroforestal de la UdL; els equips d’Anàlisi Radiològics de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida i amb el Departament de Física Fonamental dirigit pel catedràtic Javier 
Tejada, de la UB, per analitzar obres d’art amb la tecnologia coneguda com a “generació i 
detecció electromagnètica al rang dels terahert (THz).

A més, tant l’ACEM com el CAEM tene convenis signats amb el Centre de Restauració de 
Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya (CRBMC), depenent de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural; i amb la “Fundación Real Fábrica de Tapices de Madrid”, entre altres.

6. Ocupabilitat i mercat de treball relacio-
nat amb l’estudi

El màster té com a finalitat formar professionals altament qualificats en tots els vessants que 
giren al voltant de l’estudi, anàlisi, conservació, gestió, promoció i difusió del Patrimoni Artístic.

A més, capacita als historiadors de l’art per ocupar els perfils professionals propis que 
actualment reclama la societat, com ara: l’expertise i un bon domini de les tècniques analítiques 
molt especialitzades, comissaris d’exposició d’alt nivell, protecció i gestió del patrimoni artístic 
i cultural, guies, conservadors i tècnics de museus, empresses del mercat de l’art (galeries, 
antiquaris, subastes, etc.), muntatge i disseny d’exposicions, indústries editorials en petit i 
gran format, gestió de col·leccions, empreses de transport especialitzat en trasllat i exportació 
d’obres d’art, crítica i divulgació de l’art, assesories tècniques, gestió turística i elaboració 
de programes didàctics, gestió i promoció cultural per a empreses i institucions, creació 
d’empreses artístiques pròpies, experts en comerç artístic i organització d’esdeveniments 
culturals (congressos, conferències, concerts, festivals, etc).

7. Nivell d’internacionalització de la pro-
posta 

El Grup de Recerca que coordina aquest màster té convenis de treball científic amb diversos 
grups i centres universitaris europeus de primera línia. Això podrà garantir en tot moment 
aliances docents i investigadores puntuals que implementaran la qualitat d’aquest màster.

S’explorarà la possibilitat d’establir una fluïda mobilitat acadèmica amb altres institucions 
universitàries on ja hem establert, intercanvis, relacions científiques i convenis de col·laboració, 
com ara:

* Universitat de Verona. LANiAC, Laboratorio per le Analisi d’Arte Antica, Moderna e 
Contemporanea, dell’Università degli Studi di Verona (Dipartimento Tempo Spazio immagine 
Società - TeSiS).
* Chaire sur la culture portugaise de l’Université de Montréal.
* The Courtauld institute of Art de Londres.
* Universidad Autónoma de Chile. 
* Opificio delle Pietre Dure (Florència). 
* Museus Vaticans.
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8.	 Correspondència	 entre	 la	 temàtica	 de	
l’estudi i l’especialització de la universitat

Actualment, la UdL compta amb PDis experts en els camps de coneixement d’Història de 
l’Art, Història, Dret Privat internacional, Dret Públic, Radiologia, Enginyeria Forestal, Turisme 
i Química, tots implicats en els diferents vessants d’estudi, anàlisi, conservació i difusió del 
Patrimoni Artístic i Cultural.
Alguns dels professors que podrien impartir docència en aquest màster estan inscrits en els 
departaments següents:

* Departament d’Història de l’Art i Història Social
* Departament d’Història
* Departament de Geografia i Sociologia
* Departament de Dret Privat
* Departament de Dret Públic
* Departament de Química
* Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals.
* Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal.
* Departament d’Arquitectura Tècnica.
* Departament de Comunicació i Audiovisuals.

No obstant això, la planificació docent d’aquest màster de cap manera no pot perdre de vista 
que haurà de comptar amb professors i professionals convidats de primera línia mundial en 
el camp del patrimoni artístic, encara que amb una presencialitat molt puntual (en forma de 
seminari programat i ben justificat).

9. Política de preus i beques de l’estudi Preus determinats pel Decret de Preus Públics de la Generalitat de Catalunya.

FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	DE	MÀSTER	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	

Universitat de Lleida     

1.	Identificació	del	grau/màster	universitari	 Nom	estudi:	Master	International	Sports	Law
Master	Universitario	en	Derecho	Deportivo	contexto	Internacional.
Màster	Universitari	en	Dret	de	l’Esport	en	l’àmbit	internacional.

Centre	responsable:	INEFC/	Facultat	de	Dret

Interuniversitari	(Sí/No):	NO

Nombre	de	crèdits:	60	ECTS

Procedència	(Emergent/Estudi	que	extingeix):	Emergent

En	cas	de	màster,	director	del	màster:	Dr.	Andreu	Camps/	Dr.	Antoni	Blanc

2. Volum de demanda prevista de l’estudi Entre 60 i 70 alumnes per curs acadèmic.

3. Nombre de places de nou accés previstes 
a l’estudi

35 per curs acadèmic.

4.	Índex	d’eficiència	previst	de	l’estudi Donada la gran especificitat tècnica del programa està previst que el professorat de l’iNEFC 
i de la Facultat de Dret assumeixi un màxim del 15% de la càrrega lectiva, la resta es 
desenvoluparà mitjançant la col·laboració retribuïda de professors de les Universitats de 
Limoges, Milà, i Nottingham i a més els professionals responsables de l’àrea jurídica dels 
grans organismes esportius internacionals.

5. Intensitat de la recerca i/o expertesa 
professional del PDI participant a l’estudi

En el marc de la Universitat de Lleida tenim diversos grups de recerca consolidats i 
reconeguts per AGAUR que donen recolzament complert al programa com els grups liderats 
pel Prof. Antoni Blanc o el Prof. JM Tamarit. També el Prof Andreu Camps participa del 
Grups de Recerca consolidat GiSEAFE que te com una de les línies de recerca la del dret 
de l’esport.
A la vegada una de les quatre línies del programa de Doctorar verificat d’activitat física i 
esport de la UdL inclou està destinada al dret de l’esport
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6. Ocupabilitat i mercat de treball relacionat 
amb l’estudi

Els àmbits de treball en que podran ocupar-se les persones que hagin desenvolupat aquest 
Màster serien les següents:
- Ocupació en les assessories jurídiques internes o suport extern dels organismes esportius 
internacionals, com el Comitè Olímpic internacional, les Federacions internacionals o 
les Federacions Continentals, les associacions de comitès olímpics continentals, les 
associacions responsables dels jocs continentals, tals com jocs asiàtics, jocs europeus, 
panamericans, africans, centreamericans, jocs mundials, jocs continentals, etc.
- Ocupació en assessories internes o externes d’organismes amb forta implicació en la 
normació de l’esport o en la resolució de conflictes en l’esport, com la WADA, el TAS- CAS, 
etc.
- Ocupació en assessories jurídiques internes o externes de comitès organitzadors de 
competicions esportives internacionals, competicions mundials, competicions continentals, 
circuits internacionals, proves específiques com Jocs Olímpics, Jocs Continentals, la 
America’s Cup, ATP, PGA, Wold Race, etc.
- Ocupació en assessories jurídiques internes o externes de federacions nacionals o comitès 
olímpics nacionals que tenen una forta activitat internacional i que normalment disputen 
competicions internacionals.
- Ocupació en assessories jurídiques internes o externes de clubs esportius professionals 
que participen en competicions internacionals i s’han de relacionar amb els organismes 
esportius internacionals.
- Ocupació en assessories internes o externes d’empreses que tenen una forta vinculació 
amb els organismes esportius internacionals, com els esponsors, els proveïdors oficials, els 
titulars de drets audiovisuals, etc.
- Ocupació com assessors jurídics d’esportistes individuals que per la seva activitat participen 
en competicions internacionals.
- Ocupació com assessors jurídics d’altres agents que participen en la vesant internacional 
de l’esport, com els entrenadors, els àrbitres, els agents de jugadors, els dirigents, etc.

A nivell mundial només existeixen dues formacions postgraduades en Dret de l’Esport que 
abarquin més d’un país o que tinguin una demanda internacional. Són el Màster de Dret de 
la UdL que abarca tota Espanya i tota iberoamèrica, i un Màster privat que es fa a New York 
per una entitat iSDE.
A la resta del món no existeix cap oferta d’abast internacional. Hi ha programes a italià, 
França, Regne Unit (que es sumen a aquest projecte) i a Austràlia, però la seva demanda 
és nacional.

Amb aquesta proposta ens reafirmem com a líders a iberoamericà i emprenem una nova 
oferta per a Europa de l’Est, àsia i Orient Mitjà on actualment no hi ha cap tipus de formació i 
on l’evolució econòmica de l’esport ha estat notable i existeix una gran demanda d’advocats 
especialitzats.
Actualment quan un club o esportista d’aquesta àrea té un problema jurídic internacional ha 
d’anar a buscar advocats al Regne Unit o a suïssa perquè ells no estan preparats.
El Màster està enfocat a persones que ja treballen en el sector i es volen especialitzar i 
aprofundir els seus coneixements.

7. Nivell d’internacionalització de la proposta El Màster té previst oferir-se en dos versions lingüístiques diferenciades, una en castellà per 
als alumnes provinents de l’àrea iberoamericana i una altra en anglès al 100% per a alumnes 
provinents de la resta del mon. 
Segons les nostres previsions i coneixement de la realitat d’aquesta àrea al mon, tenim 
previst enfocar-la cap a participants de països de l’Europa de l’Est, àsia i Orient Mitja.
El professorat majoritàriament serà estranger, donat que tenim la capacitat de poder implicar 
en el màster als màxims responsables jurídics dels organismes esportius internacionals 
(CiO, WADA, Fi, etc)
Per al desenvolupament del Màster compten amb la col·laboració del Centre de Droit et 
Economie du Sport de la Université de Limoges, la University of Nottingham i el Centro di 
Studio di Diritto Sportivo de Milan en col·laboració amb la Universitat degli Studi de Milà. 
També col·laborarà la Acadèmica de legislació de Moscú.
No serà un títol oficial interuniversitari però sí hi haurà col·laboració amb aquestes institucions 
universitàries (que són les úniques a Europa que ofereixen formació postgraduada en Dret 
de l’Esport

8.	 Correspondència	 entre	 la	 temàtica	 de	
l’estudi i l’especialització de la universitat

Tenim una experiència de 20 anys en el Màster de Dret a Espanya.
Al nou programa de Doctorat verificat tenim inclosa una línia de recerca en Dret de l’Esport.
Existeix un professorat de la Universitat preparat per donar una part del programa.

9. Política de preus i beques de l’estudi Les pròpies de la Generalitat.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	DE	GRAU	I	
MÀSTER	UNIVERSITARI

Universitat de Lleida

1.	Identificació	del grau/màster 
universitari

Nom estudi: Màster en Gestió i Administració del Turisme
internacional

Centre	responsable:	Centro Superior en Turismo
internacional (centre adscrit a la UdL)

Interuniversitari	(Sí/No):	NO

Nombre	de	crèdits:	60 ECTS

Procedència	(Emergent/Estudi	que	extingeix):	Emergent

En	cas	de	màster,	director	del	màster:	(Pendent
nomenament: professor UdL)

2. Volum de demanda prevista de 
l’estudi

Partim de la constatació que ens trobem davant d’un dels principals motors de l’economia 
catalana, és a dir, el turisme, i que, a més, és un
sector molt heterogeni estructuralment i que està demostrant una clara capacitat d’expansió tot 
i la crisi econòmica. En l’àmbit de la formació, actualment a Catalunya hi ha universitats que 
ofereixen estudis de màster en turisme, bàsicament enfocats a la relació que s’estableix
entre cultura i turisme o, en altres vessants, a la que s’estableix entre
turisme i gestió hotelera, per una banda, o turisme i recerca, per una altra.
A la UdL, comptem amb estudis de grau en turisme, però no de màster, per la qual cosa cal donar 
la possibilitat als nostres estudiants (i als que puguin afegir-s’hi del nou grau –que també pre-
sentem en aquesta
proposta de programació– en Turisme internacional, del centre adscrit
indicat més amunt, així com a d’altres que puguin estar interessats en aquesta via d’especialit-
zació que no existeix encara a Catalunya) de cursar estudis de màster especialment dedicats 
a formar professionals i directius que puguin liderar projectes empresarials globals en el sector 
turístic, i siguin capaços i eficients en la presa de decisions dins d’un sector tan globalitzat i 
dinàmic com és el del Turisme. i tot sense deixar de banda l’impacte de les tecnologies de la 
comunicació i l’intercanvi de coneixements i informacions, no solament entre especialistes sinó 
entre els ciutadans, potencials clients del sector, aspecte que destaca especialment en la gestió 
turística global en aquests moments.
Aquest màster és un projecte impulsat pel centre adscrit a la UdL, Centro Superior en Turismo 
internacional (CSTi-UdL) que s’ubicarà a la ciutat de Barcelona, de tal forma que pel perfil dels 
estudiants, per el contingut i plantejament del títol i pels preus que se’n deriven de ser un centre 
adscrit de caràcter privat, considerem que és una proposta
acadèmica que no competeix sinó complementa, per la seva especificitat, l’oferta existent a la 
capital del país, ni tampoc en la pròpia
UdL.
En tot cas, la potència de l’activitat turística del país, i molt especialment de Barcelona, ens 
assegura la demanda d’estudiants. Per una altra banda, un important sector d’estudiants al 
que va dirigit aquest màster es troba entre estudiants estrangers de múltiples nacionalitats que 
veuran en aquest màster una oportunitat de formació única a més d’ubicada en una de les ciutats 
de més atractives del món en aquests moments i en aquest sentit.

3. Nombre de places
de nou accés previstes a l’estudi

50 places

4.	 Índex	d’eficiència previst de l’es-
tudi

Atenent a l’eficiència que els diferents estudis de la UdL compten, i a la pròpia eficiència acumulada 
en aquest tipus d’estudis concretament tant a la UdL com a la resta d’universitats del país, ens 
permet preveure amb un plantejament conservador un índex del 80%.

5. Intensitat de la recerca i/o exper-
tesa professional del PDI participant 
a l’estudi

L’aposta del CSTi-UdL es que compti amb una plantilla configurada
bàsicament per professors docents i investigadors amb el percentatge idoni de doctors. Cal advertir 
que per la idiosincràsia d’aquests estudis i l’amplitud de temàtiques econòmiques, territorials, soci-
als, logístiques i de transports, comunicació i informació, culturals i polítiques que abasta, una part 
del professorat han de ser professionals d’aquests sectors. La qualitat d’aquesta formació depèn 
molt de què aquests estudis siguin capaços d’establir un fort lligam amb les empreses que operen 
en els diferents sectors turístics, especialment amb aquelles que operen internacionalment.

6. Ocupabilitat i mercat de treball re-
lacionat amb l’estudi

Barcelona és ara mateix la tercera ciutat europea pel volum de turistes
estrangers captats, només superada per Londres i París. A més, el fet que tant Catalunya com Es-
panya són unes grans potències turístiques a nivell internacional, converteix la nostra capital en un 
focus important d’aprenentatge per a professionals del sector que vulguin especialitzar- se en àmbits 
d’alta direcció i gestió internacional per operar tant en el món empresarial com en l’institucional, i 
que puguin desenvolupar la seva activitat en qualsevol lloc del món. Tot plegat ens fa considerar 
que aquest és un sector amb clara capacitat d’ocupabilitat i, el que també és important, de 
generar oportunitats d’emprenedoria per els nostres titulats i titulades de màster.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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7. Nivell d’internacionalitza ció de la 
proposta

Queda clar el nivell molt elevat d’internacionalització d’aquesta
proposta de màster. Com s’ha explicat, estem segurs de l’atracció del mateix a estudiants es-
trangers. Però també cal tenir en compte que el continguts de la formació està basada en una 
perspectiva eminentment internacional. Així mateix, es planteja la participació de professorat 
permanent i/o convidat d’altres països (docents i/o professionals) que complementaran el caràcter 
internacional que el màster ja té per se.

8.	 Correspondència entre	 la	 temàti-
ca de l’estudi i l’especialització de la 
universitat

La UdL ha establert quatre grans àmbits d’especialització
investigadora-docent: l’agroalimentari, la biomedicina, el tecnològic i el del desenvolupament terri-
torial i social. És en aquest quart eix en el qual entra plenament una proposta acadèmica com 
aquesta, ja que, com s’ha indicat més amunt, el turisme és en l’actualitat un dels principals motors 
de desenvolupament de les economies locals i regionals, d’expansió dels mercats laborals i d’incre-
ment dels nivells de vida de la població de la zona receptora de turistes..

9. Política de preus i beques de l’es-
tudi

Els preus seran els derivats de ser un centre privat adscrit que ofereix
un títol de màster oficial regit pel decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
La política de beques és la general del conjunt d’universitats públiques del país. No obstant es 
treballarà, des del centre adscrit, per establir convenis amb grans empreses turístiques interna-
cionals i governs i institucionals internacionals lligades amb el turisme, per aconseguir beques i 
ajuts per a què els estudiants estrangers puguin matricular-se
en aquests estudis i desenvolupar amb èxit els mateixos.

FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	DE	MASTER	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	

Universitat de Lleida     

1.	Identificació	del	grau/màster	universitari	 Nom	 estudi:	 MASTER UNiVERSiTARi EN METODOLOGiA DE LA RECERCA i LA 
iNNOVACió.
En l’especialitat de Recerca en Biomedicina i Salut
En l’especialitat de Recerca Agroalimentària i Forestal
En l’especialitat de Recerca en Sostenibilitat
En l’especialitat de Recerca en Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques

Centre	responsable:	Escola Politècnica Superior

Interuniversitari	(Sí/No):	No

Nombre	de	crèdits:	60

Procedència	(Emergent/Estudi	que	extingeix):	Emergent

En	cas	de	màster,	director	del	màster:	
Luisa F. Cabeza 

2. Volum de demanda prevista de l’estudi L’estudiantat serà de qualsevol titulació de grau, però amb un clar interès per a la 
recerca, bàsicament per realitzar la tesi doctoral. Així mateix ha de tenir interès en la 
multidisciplinarietat. Pensem que aquest màster té atractiu per estudiants d’altres indrets 
d`àmbit estatal i internacional, ja que no existeix cap màster amb un format i continguts 
semblant, que poden donar solució a estudiants d’àrees que no tenen un màster específic 
de recerca per accedir al doctorat.

3. Nombre de places de nou accés previstes 
a l’estudi

25

4.	Índex	d’eficiència	previst	de	l’estudi El nombre total de crèdits que ha de cursar l’estudiant és de 60. La docència serà impartida 
majoritàriament per professorat de la UdL, tot i que es podrà convidar puntualment, 
professorat expert que pugui aportar alguna especificitat en un àmbit o altre. 
Els càlculs al respecte donen una ràtio del 42%.

5. Intensitat de la recerca i/o expertesa pro-
fessional del PDI participant a l’estudi

En tractar-se d’un màster que prepara en la metodologia de la recerca en general i també 
en els diferents àmbits del coneixement, és obvi que aquest paràmetre és primordial i es pot 
caracteritzar com de molt alta intensitat de la recerca en tots aquests àmbits. 
100% del PDi actiu en recerca i amb títol de doctor.
Grups SGR implicats: tots els grups, tant consolidats com emergents, de la UdL (els 
estudiants des de l’inici dels seus estudis han d’integrar-se en un dels grups de recerca de 
la institució)

6. Ocupabilitat i mercat de treball relacionat 
amb l’estudi

Recerca, tant en els àmbits acadèmic, de l’aplicació biomèdica i de la indústria.

7. Nivell d’internacionalització de la propos-
ta 

Alta
Es preveu al menys un 50% d’estudiants estrangers Totes les assignatures troncals seran en 
anglès. Una bona part de les especialitats seran en anglès.
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8.	Correspondència	entre	la	temàtica	de	l’es-
tudi i l’especialització de la universitat

Alta. Ja que el màster abasta la metodologia de la recerca i de forma transversal.
En aquest sentit, cal dir que el màster està plenament alineat tant amb el Pla Estratègic com 
amb el Pla de Recerca de la UdL.

9. Política de preus i beques de l’estudi El màster es regirà, en aquest sentit, pel Decret de preus públics.
Quant a beques, el màster concorrerà a les beques de l’Oficina de Relacions internacionals 
per estudiants de Llatinoamèrica i d’àfrica. També concorrerà a altres beques de mobilitat 
d’entitats externes i internacionals.

FITXA	PER	PROGRAMAR	NOUS	ESTUDIS	DE	MÀSTER	(EMERGENTS	I	QUE	ES	TRANSFORMEN	EN	PROFUNDITAT)	

Universitat de Lleida     

1.	Identificació	del	grau/màster	universitari	 Nom	 estudi:	Màster Universitari en Estudis de Gènere i Gestió de P olítiques Actives 
d’igualtat

Especialitats:
1. Ciències Humanes i Socials
2. Ciències Jurídiques i Violència de gènere
3. Agents d’igualtat

Modalitat: Virtual (on-line)

Centre	responsable:	Facultat de Lletres i Facultat de Dret i Economia de la Universitat de 
Lleida

Amb la col· laboració del Centre Dolors Piera de la Universitat de Lleida.

Interuniversitari	(Sí/No):	No

Nombre	de	crèdits:	60

Procedència	(Emergent/Estudi	que	extingeix):	Emergent

En	cas	de	màster,	director	del	màster:
Mª Ángeles Calero Fernández 
Ana Romero Burillo

2. Volum de demanda prevista de l’estudi La pertinença de la Universitat de Lleida al Campus d’Excel· lència Íberus, constituït a més 
per les Universitats de Saragossa, Pública de Navarra i de la Rioja, fa previsible aquesta 
demanda. Per una banda, el Campus Íberus ha creat una Escola de Doctorat que ha 
d’incloure un Postgrau d’Estudis de Gènere i de Dones, en el qual participarà la UdL amb 
la titulació que es presenta com a nova titulació.

La UdL ha compta, des del curs 2007- 2008 fins al curs 2013-2014, amb el Màster 
Oficial en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones a l’àmbit rural. Aquest màster 
va tenir molta demanda durant diversos cursos. Els cursos amb menys demanda, el màster 
va tenir 9 persones matriculades, el que dona idea que encara existeix la necessitat de
formar agents d’igualtat. Aquesta nova proposta pretén comptar amb aquesta demanda i 
afegir-ne d’altres constatades durant els anys de vigència del Màster en Agents d’Igualtat, 
les referents a la formació en gènere en els àmbits de les Humanitats i de les Ciències 
Socials i Jurídiques i en l’àmbit de la Violència de gènere. Per això s’han creat tres 
especialitats: la que ja oferia la UdL en el màster anterior, més professionalitzadora, la 
d’agents d’igualtat, i dos addicionals dirigides a la formació contínua per a millorar la tasca 
professional en diferents àmbits laborals i, especialment, a la preparació per al doctorat 
en gènere en diferents branques del coneixement.

La formació virtual facilitarà l’accessibilitat del màster i augmenta la capacitat de captar 
estudiantat.

3. Nombre de places de nou accés previstes 
a l’estudi

20

4.	Índex	d’eficiència	previst	de	l’estudi El màster està dissenyat en 60 crèdits ECTS.

Està previst oferir el màster en règim d’estudis a temps complet i a temps parcial (en aquest 
cas, amb un itinerari aconsellat en cada any d’estudis), per la qual cosa, haurà alumnat que 
obtingui el títol en un curs acadèmic mentre que hi haurà alumnat que destinarà dos cursos 
a l’obtenció del títol. La modalitat a temps parcial facilitarà el seguiment del màster per part 
d’alumnat que treballa. La modalitat a temps complet permetrà poder accedir en un curs 
acadèmic als programes de doctorat de les Facultats implicades en el desenvolupament 
del Màster.
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5. Intensitat de la recerca i/o expertesa 
professional del PDI participant a l’estudi

Aquesta titulació és interdisciplinària, per la qual cosa el seu professorat pertany a 
diferents grups de recerca de la Universitat de Lleida i d’altres universitats, atès que el 
màster comptarà amb col· laboracions docents d’altres universitats i de l’àmbit professional. 

El professorat ha publicat articles i llibres en estudis de gènere o amb perspectiva de 
gènere en la disciplina científica a la qual pertany cada membre de l’equip docent. S’ha 
d’assenyalar que la Universitat de Lleida ha rebut cada any una subvenció del instituto 
de la Mujer destinada al suport tècnic (atesa la seva virtualitat) i acadèmic del Màster 
Oficial en Agents d’igualtat d’Oportunitats per a les Dones a l’àmbit rural durant la seva 
vigència. Aquestes subvencions s’han obtingut en concurrència amb la resta d’universitats 
espanyoles, per la qual cosa ha calgut l’aprovació del currículum en qüestions de gènere i 
d’igualtat d’oportunitats de tot el professorat del màster. Part d’aquest professorat 
passarà a impartir la seva docència en gènere en aquesta nova proposta de titulació.

L’actual directora del Centre Dolors Piera d’igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones 
de la Universitat de Lleida i l’anterior directora d’aquesta unitat de la UdL formaran part 
del professorat del màster.

6. Ocupabilitat i mercat de treball relacionat 
amb l’estudi

- Agents d’igualtat
La LO 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes exigeix que les 
administracions públiques i les empreses de més de 250 treballadors/res o que ho tinguin 
establert per conveni col· lectiu elaborin i implementin plans d’igualtat, per a la qual cosa 
necessiten professionals especialitzats/des en el disseny, implementació i avaluació 
de plans igualtat i accions positives. A aquest imperatiu legal s’afegeix el conjunt de 
recomanacions europees i lleis autonòmiques que situen la igualtat de gènere com a eix 
del desenvolupament humà i que fan d’aquesta figura professional la clau per al necessari 
acompliment dels compromisos polítics nacionals i internacionals en matèria d’igualtat a les 
administracions públiques, les empreses i les entitats socials, i per a la incorporació de la 
perspectiva de gènere en les organitzacions e institucions.
- Gestors/res en violència de gènere
La LO 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere i la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
defineixen el concepte de violència masclista, les formes d’exercir-la i els àmbits en què es 
pot produir i els mitjans per a identificar-la, així com els instruments d’intervenció integral 
de les administracions públiques davant les situacions de violència masclista. També recull 
els mecanismes de coordinació de recursos i serveis públics per a l’atenció, l’assistència, 
la protecció, la recuperació i la reparació de les dones que han patit o pateixen violència 
masclista, en l’àmbit territorial de Catalunya, així com els drets d’aquestes dones per a la 
restitució del seu projecte de vida. Finalment, la Llei preveu actuacions en els àmbits de 
la recerca, la formació, la sensibilització i la prevenció i detecció en matèria de violència 
masclista. És en aquest àmbit on exerceix la seva activitat professional les persones que 
tenen una formació específica en violència de gènere afegida a la formació professional 
i científica d’origen (psicologia, pedagogia, magisteri, educació social, treball social, dret, 
medicina i infermeria, forces armades...).

- Gestors/res en gènere
Aquest màster permet una formació contínua per millorar l’activitat professional amb la 
incorporació de la perspectiva de gènere a qualsevol tasca laboral, atès que aquesta titulació 
permet conèixer la configuració sociocultural del gènere i la sexualitat, elaborar eines per
combatre la desigualtat de gènere, analitzar les relacions de les dones amb els usos 
educatius, sanitaris i polítics; aplicar de manera transversal la òptica de gènere a les tasques 
administratives i socials.

- investigadors/res en gènere
Aquest màster proporciona un suport teòric sobre els estudis de gènere i les eines 
metodològiques per incorporar la categoria de gènere en qualsevol àmbit de la recerca, 
especialment en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials i Jurídiques.

7. Nivell d’internacionalització de la proposta La  formació  virtual  permet  la internacionalització del màster, ateses les necessitats de 
formació en gènere en molts països, especialment els països en vies de desenvolupament 
en Llatinoamèrica i àfrica, el més propers lingüísticament. El Màster en Agents d’Igualtat, 
que també era virtual, ha rebut alumnat colombià, mexicà i peruà, així com camerunès i 
senegalès.

Per facilitar l’accessibilitat, el material que s’utilitzarà al màster serà bilingüe (català i 
castellà) i s’avaluarà en la llengua que hagi elegit l’alumne/a.
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8.	 Correspondència	 entre	 la	 temàtica	 de	
l’estudi i l’especialització de la universitat

La Universitat de Lleida té tradició en estudis de gènere formalitzada, des de 1991, en la 
creació del Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona.

Per altra banda, el març de 2006 la Universitat de Lleida va crear el Centre Dolors Piera 
d’igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones abans que les universitats haguessin de 
tenir unitats d’igualtat. Aquest centre s’ha convertit en un referent al panorama universitari 
estatal i en aquests moments gestiona tècnicament la RUiGEU (Red de Unidades de Igualdad 
de Género para la Excelencia Unviersitaria) constituïda per 46 universitats espanyoles. Com 
a exemples de la iniciativa capdavantera del Centre Dolors Piera, la Universitat de Lleida ha 
estat la primera universitat espanyola que ha avaluat el seu pla d’igualtat amb indicadors, i 
ha estat la primera universitat espanyola que ha aprovat un reglament integral d’actuació en 
casos de violència de gènere incorporant la violència per raó d’identitat sexual.

El Centre Dolors Piera i el màster en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones a 
l’àmbit rural han estat molt imbricats durant els anys d’existència del màster i es preveu que 
aquesta col·laboració continuï en aquesta nova proposta de titulació.

Tanmateix, durant aquests anys el màster en Agents d’Igualtat ha compartit professorat amb 
el màster en Cooperación Internacional, que pertany també al POP de la Facultat de Lletres, 
i precisament la UdL ha estat un referent a Catalunya en desenvolupament rural a través del 
Centre de Desenvolupament i Cooperació.

9. Política de preus i beques de l’estudi Política de preus:
El màster es regirà pel Decret de preus públics.

Política de beques d’estudi:
• El màster concorrerà a les beques de la Oficina de Relacions internacionals de la Universitat 
de Lleida, que li pot permetre tenir un/a o dos estudiants/tes de Llatinoamèrica o d’àfrica.
• Aquest màster concorrerà a les convocatòries anuals del instituto de la Mujer per poder 
oferir beques al seu alumnat una vegada matriculat, atès que la concessió de subvencions 
es notifica quan ja ha finalitzat el període de matrícula i durant el primer quadrimestre del 
curs.
• Si s’escau, aquest màster concorrerà a les diverses beques de mobilitat per a l’alumnat i 
per al professorat.

•	 Acord	núm.	235/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	matèria	transversal	estra-
tègica	2014-2015.

Facultat Nom de l’activitat Coordinador Data  
realització

ECTS

Facultat de Lletres Art, ciència: definicions i observacions - 1

Espai híbrids - 2

Ximo Company 1r semestre

1r. semestre

3

3

Facultat de Lletres La qüestió de gènere a les arts i les lletres: 
perspectives i debats.

Joan Busqueta 2n semestre
3

Facultat de Dret i Economia Lliga de debat de la UdL Laura Salamero 2n semestre 2

Escola Politècnica Superior Bloc d’activitats sobre l’emprenedoria i entorn 
professional. Els enginyers i el seu entorn 
socioprofessional

Gabriel Pérez 2n semestre
3

Escola Politècnica Superior Bloc d’Activitat sobre la comunicació i expressió 
oral i escrita. Redacció i presentació de TFG

Antoni Granollers 1r semestre
3

Facultat d’Educació, 
Psicologia i Treball Social

Vigilats per defecte. Els efectes del cinquè poder Deganat de la FEPTS i 
equip EDU-UDL

2n semestre
2

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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Associació d’Antics Alumnes 
i Amics de la Universitat de 
Lleida

Tècniques de networking professional online: 
LiNKEDiN

Comunica el teu potencial professional en francès, 

Comunica el teu potencial professional en 
alemany, 

Comunica el teu potencial professional en anglès, 

Comunica el teu potencial professional en anglès 
2, 

Tècniques eficients de comunicació oral per a 
gestionar la teva identitat professional

Xavier Solé 2n semestre

2n semestre

2n semestre

1r semestre

2n semestre

2n semestre

1

1

1

1

1

1

Vicerectorat de Docència La crisis de la societat contemporània i el paper de 
la Universitat i la ciència

Vicerectorat de 
Docència

2n semestre 1

•	 Acord	núm.	236/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	convocatòria	d’ajuts	a	
l’estudi	per	situacions	socioeconòmiques	greus,	curs	2014-2015.

CONVOCATòRIA	D’AJUTS	A	L’ESTUDI	PER	SITUACIONS	SOCIOECONòMIQUES	GREUS,	CURS	2014-2015

BASES	REGULADORES	I	CONVOCATòRIA

1. OBJECTE

1.1. La Universitat de Lleida publica la convocatòria d’ ajuts econòmics destinats a l’estudiantat matriculat en aquesta universitat, 
que es trobi en situacions d’especial dificultat socioeconòmica, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula oficial 
de les titulacions de grau, màster o d’ensenyaments no adaptats a l’EEES a la UdL durant el curs acadèmic 2014-15. La dotació 
pressupostària total d’aquesta convocatòria serà de 60.000 euros, que s’han de destinar a subvencionar parcialment o totalment 
el pagament de la matrícula.

2. àMBiT D’APLiCACió i CARACTERÍSTiQUES

2.1. Aquests ajuts van adreçats a l’estudiantat matriculat en alguna titulació oficial de grau, màster o d’ensenyaments no adaptats 
a l’EEES de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2014-2015, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar 
especialment greu.

2.2. Es podran reconèixer ajuts fins a un import màxim de 1.500 euros per estudiant, atenent a la gravetat de cada situació, tot i 
que excepcionalment i depenent de la gravetat de la situació econòmica es pot arribar a un ajut equivalent al cost de la matrícula.

2.3 L’import màxim de l’ajut per estudiant es destinarà a subvencionar els crèdits de què s’ha matriculat per primera vegada du-
rant el curs acadèmic 2014-15, en funció del preu públic oficial fixat per a aquest curs acadèmic, i que no hagin quedat coberts o 
minorats per la beca Equitat o qualsevol altre ajut que s’hagi aplicat a la matrícula de l’estudiant (família nombrosa, etc.) 

No formen part de l’ajut de matrícula els crèdits que excedeixin el mínim necessari per obtenir la titulació de què es tracti.

2.4. En cas de crèdits que no es matriculin per primera vegada, excepcionalment es valorarà en funció de la situació de gravetat 
socioeconòmica que es documenti per part del sol·licitant. 

2.5. El Servei de Gestió Acadèmica haurà de gestionar el retorn dels imports de matrícula pagats pels estudiants que hagin ob-
tingut aquest ajut , al número de compte que consta a l’expedient de matrícula.

3. REQUiSiTS

Per beneficiar-se d’aquests ajuts, cal complir els següents requisits:

3.1. Ser estudiant de la UdL del curs 2014/15 en qualsevol titulació oficial de grau, màster o ensenyaments no adaptats a l’EEES. 
inclosos l’estudiantat que no hagi fet efectiu el pagament de la matrícula a termini o se’ls hagi anul·lat la matrícula per impaga-
ment en el curs 2014-15.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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3.2. Tenir la nacionalitat d’un país que formi part de la Unió Europea. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar 
la condició de residents.

3.3. No estar en possessió d’un títol oficial o de tenir els requisits per obtenir-lo d’un ensenyament del mateix nivell dels estudis 
pel qual es demana l’ajut.

3.4. Acreditar la situació socioeconòmica familiar especialment greu durant l’any 2014.

3.5. Complir els següents requisits acadèmics:

• Estudiants de primer curs nou ingrés de Grau: comptar com a mínim amb 5 punts en la nota d’accés a la universitat.

• Estudiants de primer curs nou ingrés de Màster: comptar com a mínim amb 6 punts de nota mitjana dels estudis cursats i que 
donen accés al màster.

• Resta d’Estudiantat de grau i màster i titulacions no adaptades a l’EEES: haver superat com a mínim el 50% dels crèdits 
matriculats del curs anterior.

4. SOL·LiCiTUD i DOCUMENTACió QUE CAL PRESENTAR.

4.1. L’estudiantat que vulgui demanar aquest ajut haurà de presentar:

• Sol·licitud segons imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat de Docència de la UdL. Trobareu l’imprès a la seu electrònica 
de la UdL.

• Declaració jurada de l’estudiantat en què justifica els motius pels quals demana l’ajut, la situació d’especial dificultat en què 
es troba i llurs circumstàncies. Trobareu el model de document a la seu electrònica de la UdL.

• Fotocòpia de la Declaració de l’iRPF i de patrimoni -si és el cas-, de l’exercici 2013 (que s’han presentat durant l’any 2014). 
En cas de que s’hagi produït un empitjorament greu de les condicions socioeconòmiques familiars durant l’any 2014, i que no 
quedin reflectides a les declaracions de la renda i de patrimoni referides a l’exercici 2013, s’haurà d’acreditar documentalment 
aquesta situació.

• Documentació que es consideri adient per acreditar la situació socioeconòmica familiar especialment greu.

5. LLOC DE PRESENTACió, TERMiNiS i iNFORMACió.

5.1. Les sol·licituds i la documentació s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat de Lleida (edifici del Rectorat, 
Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida). També es podran presentar a tots els registres auxiliars, sense perjudici de qualsevol altre 
dels previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/92 en els terminis que marca la convocatòria. La localització i els horaris de registre 
de la UdL es poden consultar a la seu electrònica: https://tauler.seu.cat.

5.2. El termini de presentació serà des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de 
la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php, fins al 30 d’abril de 2015.

5.3. Es podrà sol·licitar informació de la convocatòria adreçant-se al Servei d’informació i Atenció Universitària.

5.4. Aquest termini romandrà obert sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària, en funció de les resolucions parcials que 
s’hagin anat produint.

6. SUBSANACió DE LES SOL·LiCiTUDS.

6.1. Un cop s’hagi presentat la documentació, la comissió d’avaluació podrà requerir al sol·licitant documentació addicional a fi de 
subsanar algun aspecte de la mateixa. L’interessat/da disposarà de cinc dies hàbils per a presentar-la. 

7. AVALUACió i RESOLUCió DE LES SOL·LiCiTUDS.

7.1. Les sol·licituds i la documentació seran analitzades per una Comissió Avaluadora formada

per :

• El/ La Vicerector/a de Docència,

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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• El/La Vicerector/a d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua,

• El/La Coordinador/a d’Economia,

• El/La Cap del Servei de Gestió Acadèmica,

• El/La Cap del Servei d’informació i Atenció Universitària,

• 2 Representants del Consell d’Estudiantat,

• 1 Representant del Consell Social,

Actuarà com a president/a de la Comissió el/la Vicerector/a de Docència i actuarà com a secretària de la comissió el/la Cap del 
Servei d’informació i Atenció Universitària, incorporant una persona del Servei d’informació i Atenció Universitària de suport a la 
Comissió. Si ho considera convenient, la Comissió podrà demanar l’assessorament tècnic i professional que cregui necessari per 
a completar l’avaluació de les sol·licituds.

7.2. La Comissió Avaluadora prioritzarà fonamentalment el criteri de necessitat atenent a la situació de greus dificultats socioeco-
nòmiques i familiars de l’estudiant/a i que no tinguin cap altre ajut. La Comissió Avaluadora podrà, a més, entrevistar a aquells/es 
candidats/es que ho consideri oportú, per tal d’ampliar la informació disponible. Aquells aspectes que no estiguin regulats a les 
bases han de ser resolts per la Comissió Avaluadora de l’ajut.

7.3. La Comissió Avaluadora ha d’acordar la proposta de resolució de cada sol·licitud en el termini màxim de 3 mesos a partir de 
l’entrada en el registre de la Universitat. La Comissió Avaluadora pot acordar una ampliació d’aquest termini, si hi hagués pendent 
alguna incompatibilitat o circumstància que calgui analitzar. L’acord d’ampliació s’ha d’adoptar abans de la finalització del termini 
i s’ha de notificar a l’interessat en la forma prevista en l’apartat següent.

El vicerector de Docència, per delegació del rector d’acord amb la Resolució del rector de 29 de maig de 2012, ha de resoldre, i 
notificar la resolució de cada sol·licitud en la forma prevista en l’apartat següent, amb la màxima celeritat des del moment de rebre 
cada proposta de la Comissió Avaluadora.

7.4. Notificació. Per tal de notificar a les eventuals persones interessades les sol·licituds que es presentin, la proposta de la Co-
missió Avaluadora i les resolucions d’aquesta convocatòria, s’efectuaran les corresponents publicacions al tauler d’anuncis de la 
seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php.

A més de la publicació, la resolució de cada sol·licitud també serà comunicada per escrit a la persona interessada.

En qualsevol cas, els terminis per interposar recurs, si s’escau, començaran a comptar a partir de l’endemà de la corresponent 
publicació.

8. iNCOMPATiBiLiTATS

8.1. Aquest ajut és incompatible amb :

• l’obtenció el curs 2014/15 d’una beca general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

• l’obtenció el curs 2014/15 d’una beca Equitat de l’AGAUR, excepte aquells estudiants que estiguin en el tram 1 de renda 
familiar que sí poden presentar-se a aquesta convocatòria si reuneixen la resta de requisits).

• l’obtenció de qualsevol beca i ajut que l’estudiant pugui rebre pels mateixos conceptes coberts per aquest ajut.

9. AUTORiTZACió PER A L’OBTENCió i TRACTAMENT DE DADES

9.1. La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut implica l’autorització a la Universitat de Lleida per a verificar amb altres instituci-
ons les dades necessàries per resoldre aquesta convocatòria.

9.2. Les dades subministrades pels estudiants que hagin sol·licitat l’ajut s’incorporaran a una base de dades de la UdL, amb 
l’objectiu de gestionar el procés de tramitació, resolució i pagament d’aquesta convocatòria.

9.3. D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal, els 
estudiants interessats podran exercir, davant de la Secretaria General de la UdL, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de 
les seves dades.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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10. RèGiM JURÍDiC

10.1 L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquests ajuts és la Comissió d’Avaluació. Serà potestat d’aquesta comis-
sió la resolució de les incidències que puguin tenir lloc, així com dictar les normes complementàries que siguin necessàries per 
al normal desenvolupament del procediment. També té atribuïda la potestat d’interpretació de les bases quan sorgeixin dubtes 
sobre l’abast o significat d’algun dels seus preceptes.

10.2. Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i independentment de la seua execució im-
mediata, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició davant el Consell de Govern en el termini d’un mes, 
o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, a comptar en 
ambdós casos de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida.

10.3. Contra les resolucions de les successives sol·licituds presentades, dictades pel vicerector de Docència, les quals exhaurei-
xen la via administrativa perquè s’entenen dictades pel rector, i independentment de la seua execució immediata, l’ estudiantat 
interessat pot interposar un recurs de reposició davant el mateix vicerector, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Lleida, en els mateixos terminis previstos en l’apartat anterior. 

10.5. La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

10.6. En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’apliquen els preceptes continguts al capítol iX del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

•	 Acord	núm.	237/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	priorització	dels	Mooc’s.

La Comissió d’Ordenació Acadèmica en la reunió de 21 d’octubre de 2014, va decidir prioritzar la proposta de MOOC coordinat 
pel professor Dr. Carles Mateu Piñol de l’Escola Politècnica Superior amb el títol de “Noves tecnologies i societat del coneixe-
ment”, que s’ha presentat a la convocatòria de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de recerca: Resolució ECO/1247/2014, 
de 29 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria d’ajuts per al finançament de projectes per a la 
creació o la millora dels cursos en línia oberts i massius oferts per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya 
per al curs 2014_2015 (MOOC).

La Comissió d’Ordenació Acadèmica, que valora les dues propostes presentades per la UdL com idònies en relació als objectius 
de la docència online “lliure i massiva” i que reuneixen tots els requisits acadèmics, considera que la temàtica de la proposta del 
Dr. Carles Mateu Piñol pot acabar tenint una major atractivitat d’estudiants foranis.

En tot cas, la Comissió d’Ordenació Acadèmica considera que totes dues propostes han de ser recolzades per la Universitat de 
Lleida, per tal que puguin portar a terme. 

•	 Acord núm. 238/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven els premis extraordinaris 
final	de	Grau/Llicenciatura	del	curs	2012-2013.

Cognoms	i	nom Titulació Curs	Acadèmic

Pijuan Cases, Núria Grau en Administració i Direcció d’Empresa 2012_2013

Armengol Tutusaus, Esther Grau en Dret 2012_2013

Marfull Oromi, Pau Grau en Ciències Biomèdiques 2012_2013

Granado Casas, Minerva Grau en Nutrició Humana i Dietètica 2012_2013

Groizard Botella, Maria José Llicenciatura en Medicina 2012_2013

Habimana Jordana, N. Anna Llicenciatura en Medicina 2012_2013
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•	 Acord	núm.	239/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	Reglament	del	Treball	Final	
de Grau en Dret, de la Facultat de Dret i Economia.

REGLAMENT	DEL	TREBALL	DE	FINAL	DE	GRAU	DE	LA	FACULTAT	DE	DRET	I	ECONOMIA	DE	LA	UNIVERSITAT	DE	
LLEIDA

Aprovat per Acord de la Junta de Facultat de Dret i Economia de 5 de juliol de 2011 i per Acord núm. 198/2011 del Consell de 
Govern de 26 d’octubre de 2011

Modificat per Acord de la Junta de Facultat de Dret i Economia de 14 de juliol de 2014.

ARTiCLE 1. JUSTiFiCACió

El Treball Final de Grau (d’ara endavant TFG) és una de les matèries obligatòries incloses en els plans d’estudi de les titulaci-
ons de grau d’acord amb l’article 12 del Reial Decret 861/2010, del 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, 
del 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 

En aquest context, i amb la finalitat d’unificar els criteris i els procediments que garanteixin una actuació homogènia en la plani-
ficació i avaluació dels TFG de les titulacions que s’imparteixen a la Facultat de Dret i Economia de la UdL, és convenient 
establir directrius específiques relatives a la definició, realització, defensa, qualificació i tramitació administrativa d’aquests 
treballs d’acord amb la normativa general de la UdL.

ARTiCLE 2. DEFiNiCió i TiPOLOGiA DEL TFG 

2.1. El TFG és un treball autònom i individual que l’estudiantat ha de realitzar sota l’orientació d’un/a tutor/a. Aquest treball per-
metrà a l’estudiantat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol 
de Grau. 

2.2. Les modalitats que podran revestir els TFG són, entre d’altres, els següents: 

a. Treball acadèmic empíric o d’assaig sobre una matèria o qüestió determinada relacionada amb els continguts del Grau.

a. Treball de revisió i investigació bibliogràfica centrat en diferents camps relacionats amb el Grau.

b. Treball de simulació de situacions de tipus professional relacionades amb els diferents àmbits de l’exercici professional per 
als que qualifica el Grau: informe, dictamen, preparació i defensa d’un cas, projectes de creació de negocis i el seu estudi de 
viabilitat, entre d’altres.

c. Projecte desenvolupat en el si d’una entitat externa a l’FDE (empreses, institucions públiques i privades, ONGD i Moviments 
solidaris) sobre una matèria relacionada amb el Grau, sempre i quan aquest projecte no s’hagi realitzat durant el decurs de 
les Pràctiques Acadèmiques Externes Curriculars. 

2.3. Sigui quina sigui la modalitat seleccionada d’entre les assenyalades en l’apartat 2.2, el TFG es materialitzarà en l’elaboració 
d’una memòria escrita integrada, com a mínim, pels següents elements:

a. Resum

b. Paraules Claus.

c. Índex o sumari

d. introducció: justificació del treball, estat de la qüestió, objectius i metodologia aplicada

e. Desenvolupament analític

f. Conclusions

g. Relació de fonts, bibliografia o recursos materials utilitzats. 

ARTiCLE 3. TUTORiA DEL TFG

3.1.Els TFG han d’estar tutoritzats individualment.
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3.2.Els tutors o les tutores han de pertànyer al col·lectiu de Personal Docent i investigador que estigui adscrit a algun dels depar-
taments amb docència assignada a les titulacions que s’imparteixen a la Facultat de Dret i Economia de la UdL.

3.3.Es poden proposar un cotutor extern o una cotutora externa a la facultat o a la UdL, que han de ser titulats universitaris o 
titulades universitàries o experts coneixedors o coneixedores del tema del treball.

3.4.Correspon a la Comissió d’Estudis la designació del tutor o de la tutora i, si escau, del cotutor extern o de la cotutora externa 
a la UdL, a proposta dels departament, per a cadascun dels temes.

3.5.La funció de la tutoria consisteix a orientar l’estudiantat durant la realització del treball, supervisar-lo i vetllar pel compliment 
dels objectius fixats.

3.6. La tutoria d’un treball es contempla com una activitat docent del professor amb una assignació de crèdits segons la normativa 
vigent de la UdL.

ARTiCLE 4. ASSiGNACió DELS/DE LES TUTORS/ES i àMBiTS TEMàTiCS DEL TFG 

4.1.Abans de l’inici oficial de cada curs acadèmic, la Comissió d’Estudis ha d’aprovar i fer públic un llistat amb els àmbits temàtics 
proposats per cadascun dels departaments amb docència assignada a la titulació corresponent. La distribució dels TFG entre els 
departaments s’ha de realitzar tenint en compte la seva càrrega docent en el grau.

4.2.En el moment de fer la matrícula del TFG, l’estudiantat pot manifestar les seves preferències mitjançant un escrit normalitzat 
en el qual assenyalarà un màxim de tres àmbits temàtics.

4.3.El coordinador o la coordinadora del grau rebrà la proposta realitzada per l’estudiantat en el moment de la matrícula, que 
reenviarà als departaments, un cop feta l’assignació d’àmbits temàtics en funció de la seva nota d’expedient acadèmic. 

4.4.Els departaments faràn l’assignació entre l’estudiantat del tutor o tutora del TFG procurant, en la mesura del possible, que 
el tutor o la tutora correspongui a l’àmbit temàtic proposat per l’estudiantat. Un cop feta l’assignació, els departaments donaran 
trasllat de la mateixa als coordinadors i a les coordinadores del Grau.

4.5.Els coordinadors i les coordinadores del Grau elevaran les propostes d’assignació a la Comissió d’Estudis que correspongui. 
La Comissió analitzarà l’assignació per tal de garantir un repartiment dels TFG entre els departaments implicats en cada grau. La 
llista definitiva de TFG assignats i tutors o tutores es farà pública a la pàgina web del Grau.

4.6.L’assignació de tutors o tutores i temes només tindrà validesa en el curs acadèmic en què es trobi matriculat l’estudiantat 
llevat dels supòsits previstos en l’article 9.4 d’aquest Reglament.

ARTiCLE 5. DESENVOLUPAMENT DEL TFG

5.1. La modalitat i tema del TFG haurà d’estar consensuat amb el tutor o la tutora. S’ha de tenir present que, per tal que es puguin 
avaluar les competències assolides per l’estudiant, la temàtica escollida com a objecte d’estudi ha d’estar directament vinculada 
a les matèries que configuren el Grau.

5.2. Les activitats formatives del TFG comprendran activitats presencials i no presencials.

5.2.Les activitats formatives presencials poden consistir, a més de les tutories individuals, en sessions magistrals, seminaris 
teoricopràctics de suport i/o tutories grupals.

ARTiCLE 6. AVALUACió DEL TFG

L’avaluació del TFG és contínua i inclou la valoració de la planificació i el desenvolupament del treball així com la defensa pública 
del mateix.

ARTiCLE 7. DiPÒSiT DEL TFG

7.1. Un cop finalitzat el TFG, el tutor o la tutora remetrà a la Secretaria Acadèmica de l’FDE amb un mínim de 10 dies hàbils 
d’antelació a la data de defensa del treball, els següents documents:

a. Una	fitxa	de	dades	del	TFG on hi consti el seu vistiplau. 

b. Una còpia digital del TFG en format PDF. Si aquest document porta associats fitxers adjunts, tots els fitxers s’han d’enviar 
comprimits en format TGZ, ZiP o RAR.
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c. Si escau, l’autorització	signada per l’estudianat i pel tutor o tutora per efectuar el dipòsit en el Repositori Obert de la UdL.

7.2.El dipòsit del TFG s’ha de fer durant el mateix curs acadèmic en el qual s’hagi fet la matrícula.

ARTiCLE 8. DEFENSA DEL TFG

8.1.La defensa del treball final s’ha de fer en sessió pública, mitjançant l’exposició oral del contingut.

8.2.La data, l’hora i el lloc de la defensa les han de determinar els tutors o les tutores que haurà de comunicar-lo al coordinador 
o la coordinadora del grau per la seva publicació en la pàgina web del Grau. 

ARTiCLE 9. ACTA DE QUALiFiCACió DEL TFG

9.1. Un cop realitzada la defensa del TFG, els tutors i les tutores remetran les qualificacions	finals dels TFG tutoritzats al coor-
dinador o a la coordinadora del Grau qui les introduirà a l’acta corresponent. 

9.2.En el cas de projectes realitzats en universitats estrangeres, aquests han de ser avaluats a la institució de destinació de l’es-
tudiant. És responsabilitat dels coordinadors o de les coordinadores adaptar la qualificació atorgada.

9.3. La Comissió d’Estudis, a proposta del coordinador o de la coordinadora del Grau, atorgarà la menció de Matricula d’Honor 
entre l’estudianat del TFG que hagi obtingut una qualificació igual o superior a 9 atenent la nota del seu expedient acadèmic i 
tenint en compte que la normativa acadèmica limita el nombre de Matricules d’Honor al 5% de l’estudianat matriculat en una 
determinada matèria. 

9.4. L’alumne matriculat al TFG que no defensa o suspèn el TFG l’haurà de tornar a matricular el curs següent. En ambdós casos 
es mantindrà el mateix tutor i tema, a no ser que l’alumne demani el canvi. Si reuneix els requisits de la convocatòria per acaba-
ment d’estudis podrà examinar-se en aquesta convocatòria.

ARTiCLE 10. PUBLiCACió DELS TFG EN EL REPOSiTORi OBERT DE LA UDL i EN EL DiPÒSiT DE RECERCA DE CATA-
LUNYA (RECERCAT)

10.1. Els TFG seran dipositats en el Repositori Obert de la UdL (http://repositori.udl.cat) i en el Dipòsit de Recerca de Catalunya 
(RECERCAT) (http://www.recercat.cat) i seran visibles i de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d’estudi personal. 

10.2. El dipòsit haurà de ser autoritzat prèviament per l’estudiantat i pel seu tutor o tutora. En el cas de TFG que incloguin resultats 
de recerca, l’autorització es podrà donar una vegada que hagin estat publicats. 

10.3. La Secretaria Acadèmica de l’FDE haurà de remetre a la Biblioteca de la UdL:

a. Una copia digital del TFG en format PDF. Si aquest document porta associats fitxers adjunts, tots els fitxers s’han d’enviar 
comprimits en format TGZ, ZiP o RAR

b. La fitxa	de	dades	del	TFG lliurada a la Secretaria Acadèmica

c. L’autorització	signada per l’estudiant i pel seu tutor o tutora 

ARTiCLE 11. DRETS DE PROPiETAT iNTEL·LECTUAL O PROPiETAT iNDUSTRiAL 

11.1. Els drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels TFG es regulen en els termes i condicions previstes en la 
legislació vigent.

11.2. Els TFG inclosos en el Repositori Obert de la UdL es publicaran sota una llicència Creative Commons “Reconeixement-No 
Comercial-SenseObraDerivada”, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citin els autors 
originals i la institució i no se’n faci cap ús comercial ni obra derivada 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/es/)

Disposició final

Els casos particulars no previstos en aquesta normativa seran resolts per la Comissió d’estudis del Grau corresponent.
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•	 Acord	núm.	240/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aproven	les	modificacions	no	subs-
tancials	de	grau	2014-2015.

FITXA	DE	SOL·LICITUD	PER	A	LA	MODIFICACIó	NO	SUBSTANCIAL	DE	LA	TITULACIó

DENOMiNACió DE LA TiTULACió: GRAU EN HiSTÒRiA DE L’ART

MODIFICACIó	1
1. Denominació del Canvi:  L’estudiant podrà cursar 30 crèdits optatius, dintre de la seva càrrega d’optativitat, en format del Minor 
en Art i ciència: fusió creativa.

2.	Apartat	de	la	memòria	verificada	que	es	modifica:	5. Planificación de la titulación.

3. Descripció i justificació dels canvis:  Donada la singularitat del projecte, un minor, i atès que es tracta d’una sol·licitud del Rec-
tor als profs. Ximo Company i Vicent Medina i a la Coordinadora d’innovació Docent, Dra. Dolors Mayoral, la qual ha conduït la 
formulació de tot el procés a través de la seva trama administrativa i funcionament tècnic, es proposa la implantació pel proper 
curs acadèmic 2014/2015 d’una experiència pilot. Aquesta experiència s’adreça, de moment, únicament i exclusiva a l’estudiantat 
d’Història de l’Art, però pot acabar essent un reclam innovador capaç d’incentivar en altres àmbits de la UdL un interès creixent 
pels estudis de la Facultat de Lletres.

4.	Data	d’aprovació	pels	òrgans	corresponents	del	centre:	Junta de Facultat de Lletres de 22 de juliol de 2014.

5.	Indicar	si	aquesta	modificació	ha	sorgit	de	l’informe	de	seguiment	de	la	titulació:	No.

•	 Acord	núm.	241/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	Minor	“Art	i	Ciència”	de	la	
Facultat de Lletres.

DOCUMENTACIó	A	COMPLIMENTAR	PER	PRESENTAR	UNA	PROPOSTA	DE	MINOR

1. DESCRiPCió DEL MiNOR 

1.1 Denominació

Minor en Art i ciència: fusió creativa

1.2 Centre 

Centre responsable:

Facultat de Lletres

1.3 Coordinador/a:

Joaquim Company

1.4 Modalitat d’ensenyament:

Modalitat	x presencial  semipresencial a distancia

Presencial: 2/3 parts o més de la docència total requereixen la presencia de l’estudiant en el centre.

Semipresencial: 1/3 o més de la docència és a distancia.

A distancia: no es requereix la presencia de l’estudiant en el centre en la impartició de la docència.

Horari: matí tarda x horaris especials (dissabtes i altres)

• Places: 20
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2. JUSTiFiCACió 

Les activitats que relacionen art i ciència s’estan multiplicant des de fa pocs anys en els centres que es troben a l’avantguarda de 
l’educació i la investigació a nivell mundial. Comissió Europea Art & Science 2009, Leonardo Education Forum, programes univer-
sitaris de grau, laboratoris artísticocientífics, societats per al desenvolupament integrat de les arts i les tecnologies, congressos 
híbrids art-ciència-educació, són mostra eloqüent d’un gir en l’educació del segle XXi. 

Tot això obeeix al fet de la complexitat de recursos del nostre present i el canvi permanent a què estem sotmesos, que fan que 
resulti insuficient un entrenament merament tècnic, orientat a un lloc de treball determinat. Cal desenvolupar pensament crític, 
amplitud de mires, una perspectiva informada que permeti pensar. 

Per això aquest MiNOR ha reunit professionals de diferents àrees del saber, provinents de les facultats de Lletres, ETSEA, Edu-
cació, Politècnica, infermeria i Medicina, per a la creació d’un projecte d’exploració absolutament innovador. Per entendre que 
signifiquen art i ciència com actituds enfront del coneixement, revisar les maneres en què les seves interaccions han resultat més 
eficients i proposar i estimular noves connexions.

3. COMPETèNCiES

• Formació de criteri amb el qual jutjar la utilitat i sentit de les diverses activitas d’encontre entre art i ciència, i amb la finalitat 
d’incorporar aquest tipus de hibridatge sinergètic en contextos de recerca, divulgació o docència.

• identificació de la progressiva cientifització de la història de l’art com a ciència social i la seva conseqüent incorporació de 
tècniques d’anàlisi cientificotècnic d’obres d’art i valorar críticament el seu abast i limitacions.

• Comprovar l’existència de diverses lògiques naturals en les estructures tridimensionals, d’acord al material que les conformen 
i experimentar algunes de les seves possibilitats, bé amb fins estètics, utilitaris, o experimentals.

• Aguditzar l’observació de la natura a través de diversos mitjans per detectar fenòmens significatius des del punt de vista 
plàstic i cultural.

• Distinció del tipus d’imatge que s’obté per microscopi SEM i TEM i la seva respectiva interpretació i retocs més adients. 

• Capacitat de concebre i verbalitzar interpretacions de les obres artístiques que facilitin la comprensió d’altres realitats.

• Capacitat de treball en equip inter i transdisciplinar per a la creació d’activitats plàstiques i comunicatives que facilitin la com-
prensió de conceptes científics en contextos educatius.

4. PERFiL DE L’ESTUDiANT

El mínor va dirigit a estudiants de grau de la UdL que vulguin completar la seva formació bàsica amb un domini de les relacions 
transversals entre art i ciència i així ampliar des d’una perspectiva inter i transdisciplinària, analítica i crítica els continguts dels 
seus estudis.

No es requereix cap coneixement previ de les matèries que configuren l’àmbit temàtic del Mínor.

El curs acadèmic 2014/15 es podran matricular únicament els estudiants del Grau en Història de l’Art.

5. ADMiSSió i MATRÍCULA DELS ESTUDiANTS

L’admissió s’ha de sol·licitar a la secretaria de la Facultat de Lletres en el termini que el Centre estableixi.

Poden ser admesos al Minor els estudiants que tinguin un mínim de 30 crèdits optatius pendents de realitzar. 

En cas d’excés d’aspirants, les sol·licituds seran avaluades per una comissió d’admissió conformada pels directors i el coordi-
nador del Minor que valorarà a través d’una entrevista l’interès i potencialitat de l’aspirant cap al treball inter i transdisciplinari, 
juntament amb l’expedient acadèmic.

El preu del crèdit del Minor serà el corresponent a la titulació que cursa l’estudiant.

El termini de matrícula del Minor serà el que estableixi el Centre. 
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Per al curs acadèmic 2014/15 el termini de matrícula serà del 3 al 7 de novembre de 2014. S’estableix, excepcionalment en 
aquest termini, la possibilitat de modificar la matrícula del grau, d’unicament de dues de les assignatures optatives matriculades 
en el període ordinari. 

El nombre mínim de crèdits a matricular del Minor seran 6 crèdits.

Si l’estudiant abandona el Minor, haurà de completar l’optativitat pendent amb les altres assignatures optatives ofertades per la 
seva titulació.

Cal respectar els límits de matrícula establerts en la normativa acadèmica.

Les assignatures del Minor estaràn exentes de prerequisits, corequisits o incompatibilitats.

Pel que fa al reconeixement de crèdits i permanència a la Universitat, les assignatures corresponents al Minor tenen el mateix 
tractament que qualsevol assignatura del pla d’estudis d’acord amb la normativa vigent.

6. PLANiFiCACió DELS ENSENYAMENTS

Assignatura Unitat semestre ECTS

Art,	ciència:	definicions	i	observacions	(*) 1r 6

Ciència	i	història	de	l’art 2n 6

 Imatge	i	espai	 1r 6

Natura i informació 2n 6

Treballs	i	propostes 1r+2n 6

(*) Els estudiants opcionalment podrien realitzar activitas susceptibles de reconeixement com a matèria transversal, relacionades 
amb la temàtica d’aquesta assignatura del Minor.
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7. DESCRiPCió DE LES ASSiGNATURES DEL PLA D’ESTUDiS

Nom	de	l’assignatura	1:	Art,	ciència:	definicions	i	observacions	

Contingut	(descripció	temàtica):	
- Cultura. El art i la ciencia i el concepto de cultura; la “Guerra de las Ciencias”, els conceptes de Segona Cultura i Tercera Cultura.
- Art i ciència: definicions, mètodes i epistemologia de cadascuna. 
- àmbits de classificació dels encontres possibles entre art-ciència:  
Vinculació epistemològica; el concepte de paradigma. Vinculació funcional: utilitat de la ciència per a l’art, i utilitat de l’art per a la ciència. 
Vinculació de valors: la relació entre bellesa i veritat.
- Observació directa de diverses obres artístiques i instal·lacions científiques. Exercicis d’interpretacions diverses segons contextos específics. 

Competències:
- 1 Formació de criteri amb el qual jutjar la utilitat i sentit de les diverses activitats d’encontre entre art i ciència, i capacitat de distingir aquells 
que creen sinergies dels que resulten trivials; tot amb la finalitat d’incorporar aquest tipus de hibridatge sinergètic en contextos de recerca, 
divulgació o docència.
És important desenvolupar la capacitat de distingir aquells encontres que creen sinergies dels que resulten trivials.
- 6. Capacitat de concebre i verbalitzar interpretacions de les obres artístiques que facilitin la comprensió d’altres realitats.
Més específicament, extrapolar la interpretació d’obres artístiques existents com a recursos d’interès per a la docència científica.

Resultats	d’aprenentatge:
- Domini de les principals definicions de cultura, art i ciència, capacitat de descriure el mètode científic, d’identificar les diverses classificacions 
de les ciències, i les particularitats que diferencien el coneixement artístic del científic.
- Formació de criteri amb el qual jutjar la utilitat i sentit de les diverses activitats d’encontre entre art i ciència, i capacitat de distingir aquells que 
creen sinergies dels que resulten trivials; tot amb la finalitat d’incorporar aquest tipus de hibridatge sinergètic en contextos de recerca, divulgació 
o docència.
- Capacitat d’imaginar i justificar experiències híbrides en les que art i ciència es complementin de manera enriquidora.

Metodologies	docents:
Col·loquis, conferències, visites

Activitats	formatives:

Activitat formativa Hores destinades a l’activitat formativa Percentatge	de	presencialitat

Classes presencials teòriques 30 100

Classes presencials pràctiques 30 100

Treball alumne 90
0

Sistemes	d’avaluació:

Sistemes d’avaluació Ponderació mínima Ponderació	màxima

Assistència i participació 20% 30%

informes i treballs 70% 80%

Idioma:
Català, castellà

Nom	de	l’assignatura	2:	Ciència	i	història	de	l’art	

Contingut	(descripció	temàtica):	 
La història com a disciplina científica. 
- El desenvolupament històric de la història de l’art com a disciplina: la recerca de la cientificitat.  
Altres recerques d’una veritat científica en l’art: 
L’estètica com a ciència de la bellesa.
La restauració i reproducció d’obres d’art i el problema de la veritat històrica. 
Exemples històrics d’hibiridatge art-ciència: en la música, al cinema, altres.
- La necessitat d’anàlisi científicotecnics en l’estudi d’obres d’art: història, teoria i pràctica: les anàlisis de pigments; els suports i marcs; histò-
ria, tècnica i interpretació de les anàlisis d’infrarojos; història, tècnica i interpretació de les anàlisis de RX.

Competències:
- 2. identificació de la progressiva cientifització de la història de l’art com a ciència social i la seva conseqüent incorporació de tècniques 
d’anàlisi cientificotècnic d’obres d’art i valorar críticament el seu abast i limitacions.
Capacitat de descriure el funcionament d’aquestes tècniques i d’utilitzar-les en l’estudi d’una determinada obra artística.
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Resultats	d’aprenentatge:
- Distinció de la història com a ciència, i de l’art com el seu objecte d’estudi. 
- Capacitat d’identificar els mètodes científics de l’historiador en l’estudi de l’art. 
- Capacitat de distingir els perills de la pseudociència en la disciplina de la història de l’art. 
- identificació de les tècniques bàsiques de l’anàlisi cientificotècnic d’obres d’art.
- Capacitat de descriure el funcionament de les esmentades tècniques i de discriminar la seva utilitat en l’estudi d’una determinada obra 
artística. 
- Capacitat d’elaborar un breu informe cientificotècnic sobre una obra artística determinada.
- Entendre la manera en què les produccions tecnològiques de pensament científic s’han aplicat a l’obtenció de dades sobre l’obra artística i 
de quina manera condicionen o modifiquen l’apreciació artística tradicional.

Metodologies	docents:
Col·loquis, pràctiques

Activitats	formatives:

Activitat formativa Hores destinades a l’activitat formativa Percentatge	de	presencialitat

Classes presencials teòriques 40 100

Classes presencials pràctiques 20 100

Treball alumne 90 0

Sistemes	d’avaluació:

Sistemes d’avaluació Ponderació mínima Ponderació	màxima

Assistència i participació 30% 40%

informes i treballs 60% 70%

Idioma:
Català, castellà

Nom	de	l’assignatura	3:	Imatge	i	espai	

Contingut	(descripció	temàtica):
- Arquitectures dels microbis: fongs, bacteris, virus i viroides: Des dels éssers unicelulares a l’arquitectura molecular dels àcids nucleics 
i proteïnes, s’estudiarà la morfologia i complexitat estructural de diferents microorganismes i les seves possibilitats plàstiques. Especial 
interès té la manera en què les proteïnes s’acoblen formant capsòmers i càpsides, actual objecte d’investigació des del punt de vista de les 
estructures arquitectòniques.
- Cristal·lografia i simetría: Es pretén aplicar mètodes de teoria i experimentació cristal·logràfics al camp de l’art i la investigació de materials. 
introducció a la cristal·lografia i simetria; anàlisi de materials; dissenys simètrics; topologia i grups cristal·logràfics; art islàmic; l’art d’Escher; 
geometria amb paper (papiroflèxia matemàtica). 
- Estructures dissipatives, fractals i ordre en el caos:  introducció i bases científiques; manifestacions artístiques; estructures dissipatives: 
fases cristal·logràfiques i geoformes; fractals i ramificació; paisatges fractals.
- Visió de la diversitat a diferents escales: conceptes; la tipologia de paisatges: percepció i comparació; elements del paisatge; patrons de 
distribució espacial de comunitats; connectivitat, fraccionament i aïllament; diversitat d’espècies vegetals: homogeneïtat i heterogeneïtat.
- Biotecnologia i art: Producció de materials gràfics al laboratori a partir de processos científics i tecnològics. La importància del llenguatge en 
el compromís entre la biotecnologia contemporània i la cultura visual. Revisió crítica d’obres de bioart. Art biològic; cultiu de teixits i art; l’art 
d’Ariel Ruiz i Altaba; Biotech Art; Transgenic Art.
- Preparació de mostres per a Microscòpia Electrònica de Transmissió i Escombratge
- Observacions per a Microscòpia Electrònica de Transmissió i Escombratge
- Fotografia artística i manipulació d’imatges

Competències:
- 3. Comprovar l’existència de diverses lògiques naturals en les estructures tridimensionals, d’acord al material que les conformen i 
experimentar algunes de les seves possibilitats, bé amb fins estètics, utilitaris, o experimentals.
- 4. Aguditzar l’observació de la natura a través de diversos mitjans per detectar fenòmens significatius des del punt de vista plàstic i cultural.
Més concretament es dominarà l’observació mitjançant la fotografia i la microscopia.
- 5. Distinció del tipus d’imatge que s’obté per microscopi SEM i TEM i la seva respectiva interpretació i retocs més adients. 
S’han de saber justificar la utilitat i sentit dels retocs digitals de les imatges obtingudes.

Resultats	d’aprenentatge:
- Explorar i comprovar les possibilitats plàstiques, estructurals i organitzatives del món natural, tant en la seva visió fotogràfica macro, com en 
la seva aparença microscòpica
- Exercici de la capacitat crítica enfront de la biotecnologia i els seus detractors.
- Domini dels mètodes de preparació de mostres per a l’observació microscòpica

Metodologies	docents:
Col·loquis, pràctiques

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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Activitats	formatives: 

Activitat formativa Hores destinades a l’activitat formativa Percentatge	de	presencialitat

Classes presencials teòriques 30 100

Classes presencials pràctiques 30 100

Treball alumne 90 0

Sistemes	d’avaluació:

Sistemes d’avaluació Ponderació mínima Ponderació	màxima

Assistència i participació 30% 40%

informes i treballs 60% 70%

Idioma:
Català, castellà

Nom	de	l’assignatura	4:	Natura	i	informació	

Contingut	(descripció	temàtica):	 
Estudi del canvi climàtic en èpoques passades utilitzant obres pictòriques:  
El clima: factors que influeixen en els seus tipus i la seva distribució a la Terra. Variacions del clima local i general constatades mitjançant 
registres. Variabilitat climàtica i canvi climàtic. Sessió pràctica d’indagació del clima regnant durant l’execució d’una obra artística. Sessió 
pràctica sobre una obra proposada pels estudiants.
- Plantes com element de disseny:
iniciació al món de les plantes i valor interpretatiu dels elements vegetals. Les plantes com elements del disseny en la composició de jardins: 
formes, línies, textures, colors, etc. Tipus de jardins. Jardins històrics. L’Art del bonsai. L’Art floral japonès: ikebana. L’Arboretum de Lleida: 
biomes.
- Llavors i Art:
Llavors: definició, morfologia i biologia. Diversitat morfològica: grandària, forma, color i textura. Centres d’origen dels principals cultius. Les 
llavors a les manifestacions artístiques de les civilitzacions antigues i precolombines. Les llavors en l’art contemporani. Moviments culturals 
actuals. Utilització de les llavors en les arts decoratives i arts industrials. 
- Natura i Art:
Art-Natura: Fronteres discutibles; de Gaudi a Gooldworty; pràctica: Línees de Nazca. 
Art al principi dels temps; pràctica: obra d’inspiració prehistòrica. 
Referents artístics: Grau- Garriga Eulalia Vasconcelos, Fernanda Fragateiro i Edith Schaar; pràctica: Elements d’incorporació al teixir. Teixit 
amb materials naturals no convencionals 
- Comunicació de la ciència: perspectiva històrica. Objecte, fenòmen i procés.
- El Model del Dèficit
- L’estratègia indirecta
- L’estratègia participativa
- Els espais i canals de la comunicació
- L’ArtCiència com a hibridació de la comunicació de la ciència
- L’audiovisual: guionatge i pràctiques
- Visualització científica i la seva objectualització
- Projecte de comunicació

Competències:
- 4 Aguditzar l’observació de la natura a través de diversos mitjans per detectar fenòmens significatius des del punt de vista plàstic i cultural.
- 7 Capacitat de treball en equip inter i transdisciplinar per a la creació d’activitats plàstiques i comunicatives que facilitin la comprensió de 
conceptes científics en contextos educatius.

Resultats	d’aprenentatge:
- Reconeixement dels signes d’informació climàtica en obres pictòriques. 
- Capacitat d’establir una relació entre determinats contextos culturals i les normes amb què són organitzats plàsticament els diversos 
elements vegetals en aquests contextos. 
- Reconeixement d’algunes de les principals relacions històriques entre art i natura. 
- Sensibilització plàstica cap a diversos elements de la natura. 
- Reconeixement de les diverses estratègies de comunicació científica. 
- Capacitat de triar l’estratègia de comunicació científica més adient per a fins específics i planificar el seu desenvolupament i execució en 
equips interdisciplinaris.

Metodologies	docents:
Col·loquis, pràctiques

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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Activitats	formatives:

Activitat formativa Hores destinades a l’activitat formativa Percentatge	de	presencialitat

Classes presencials teòriques 40 100

Classes presencials pràctiques 20 100

Treball alumne 90 0

Sistemes	d’avaluació:

Sistemes d’avaluació Ponderació mínima Ponderació	màxima

Assistència i participació 30% 40%

informes i treballs 60% 70%

Idioma:
Català, castellà

Nom	de	l’assignatura	5:	Treballs	i	propostes	

Contingut	(descripció	temàtica):	
- indefinit “per definició”: treballs, debats i problemes plantejats pels alumnes
- Projecte de col·laboració interdisciplinària 

Competències:
- 7. Capacitat de treball en equip inter i transdisciplinar per a la creació d’activitats plàstiques i comunicatives que facilitin la comprensió de 
conceptes científics en contextos educatius.
Més concretament, de plantejar preguntes i propostes i d’establir enllaços entre ambdós àmbits per resoldre-les.

Resultats	d’aprenentatge:
- Desenvolupament de projectes de divulgacion de la ciència mitjançant interfases plàsticament atractives, o de projectes d’exploració artística 
mitjançant eines tecnològiques.

Metodologies	docents:
Elaboració de projectes

Activitats	formatives:

Activitat formativa Hores destinades a l’activitat formativa Percentatge	de	presencialitat

Classes presencials pràctiques 90 100

Treball alumne 60 0

Sistemes	d’avaluació:

Sistemes d’avaluació Ponderació mínima Ponderació	màxima

Assistència i participació 20% 30%

informes i treballs 70% 80%

Idioma:
Català, Castella 

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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PERSONAL	ACADÈMIC
PERSONAL ACADèMiC DiSPONiBLE

Categoria(*) %	sobre	el	TOTAL	
de professorat

Títol	acadèmic	 
del docent

Doctor %	sobre	el	TOTAL	 
de doctors

Experiència	en	docència,	
en recerca o professional

Dedicació	(TC/
TP)

Hores % Àrea de coneixement

Catedràtic d’Universitat si Història de l’art

Catedràtic d’Universitat si Història Social

Catedràtic d’Universitat si Història de l’art

Catedràtic d’Universitat si Antropologia

Catedràtic d’Universitat si Prooducció Vegetal

Catedràtic d’Universitat si Prooducció Vegetal

Catedràtic d’Universitat si informàtica

Catedràtic d’Universitat si Medicina

Catedràtic d’Universitat si Medicina

Catedràtica contratada si Producció Vegetal

Professor titular d’Universitat si Història de l’art

Professor titular d’Universitat si Història Social

Professor titular d’Universitat si Història Social

Professor titular d’Universitat si Història Medieval

Professor titular d’Universitat si Producción Vegetal

Professor titular d’Universitat si Producción Vegetal

Professor titular d’Universitat si Producción Vegetal

Professor titular d’Universitat si Producción Vegetal

Professor titular d’Universitat si Producción Vegetal

Professor titular d’Universitat si Hortofruticultura

Professor titular d’Universitat si informàtica

Professor titular d’Universitat si informàtica

Professor titular d’Universitat si Didàctica

Professor titular d’Escola Universitaria no Hortofruticultura

Professor titular d’Escola Universitaria no infermeria

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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Professor titular d’Escola universitària no Història de l’art/Mùsica

Professor agregat si Filologia

Professor col·laborador permanent no Història de l’art/Cinema

Personal laboral investigador ordinari temporal
si

Història de l’art

investigadora postdoctoral si Història de l’art

investigadora postdoctoral si Química

Becari Juan de la Cierva si Història de l’art

Becari predoctoral no Història de l’art

Becaria de col·laboració no Comunicació Audiovisual

Becaria predoctoral no Història de l’art

Becaria predoctoral no Història de l’art

PAS no Fotografia

PAS no

PAS no Microscopia

 
(*) Una de les següents Categories acadèmiques: Ajudant, Ajudant Doctor, Catedràtic EU, Catedràtic d’Universitat, Mestre de taller o laboratori, Un altre personal docent amb contracte, Un altre 
personal funcionari, Personal docent contractat per obra i servei, Professor adjunt, Professor agregat, Professor associat (inclou professor associat de C.C de Salut), Professor auxiliar, Professor col-
laborador llicenciat, Professor col·laborador o col·laborador diplomat, Professor contractat Doctor, Professor de nàutica, Professor director, Professor emèrit, Professor ordinari o catedràtic, Professor 
titular, Professor titular d’EU, Professor titular d’Universitat, Professor visitant.
ALTRES	RECURSOS	HUMANS	DISPONIBLES

Categoria Títol	acadèmic	del	personal	de	recolzament Experiència	professional

Funcionariat Titol acadèmic de grau superior Més de 10 anys de mitja

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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8. RECURSOS MATERiALS i SERVEiS

Aules de classes, tallers i conferències: aules de la Facultat de Lletres, laboratoris del ETSEA, espais del PCiTAL (CAEM i altres 
que puguin ser utilitzats com a taller de treball), auditoris (PCiTAL, Facultat de Lletres o Cappont), espai del servei de microscòpia 
de la facultat de medicina, aula d’informàtica de la Facultat de Lletres. 

Suports informàtics: equipament informàtic i de projecció audiovisual propi de les aules de classe o dels auditoris segons el cas. 
Espai web propi en servidor UdL. Adreça de correu electrònic pròpia. Plataforma virtual per a material didàctic.

9. RESULTATS PREViSTOS

El seguiment dels resultats d’aquest Minor es realitzarà en el marc de la titulació en la que s’inclogui.

10. SiSTEMA DE GARANTÍA DE LA QUALiTAT

S’indica enllaç:

http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/oqua/qualitat/Documents_qualitat/Presentacio_SGiQ_de_la_UdL_castella.pdf

11. CALENDARi D’iMPLANTACió

Curs inici de MiNOR: 2014-2015

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/oqua/qualitat/Documents_qualitat/Presentacio_SGIQ_de_la_UdL_castella.pdf
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ANNEX 2

DOCUMENTACió A PRESENTAR PER LA TiTULACió PER PROPOSAR LA MODiFiCACió NO SUBSTANCiAL DE LA SEVA 
MEMÒRiA

Disponible a l’enllaç : http://www.udl.cat/serveis/upd/grau_propostes.html

FITXA	DE	SOL·LICITUD	PER	A	LA	MODIFICACIó	NO	SUBSTANCIAL	DE	LA	TITULACIó

DENOMiNACió DE LA TiTULACió: GRAU EN HiSTÒRiA DE L’ART

MODIFICACIó	1
1. Denominació del Canvi: 

L’estudiant podrà cursar 30 crèdits optatius, dintre de la seva càrrega d’optativitat, en format del Minor en Art i ciència: fusió 
creativa

2.	Apartat	de	la	memòria	verificada	que	es	modifica:	5. Planificación de la titulación

3. Descripció i justificació dels canvis 

Donada la singularitat del projecte, un minor, i atès que es tracta d’una sol·licitud del Rector als profs. Ximo Company i Vicent 
Medina i a la Coordinadora d’innovació Docent, Dra. Dolors Mayoral, la qual ha conduït la formulació de tot el procés a través de 
la seva trama administrativa i funcionament tècnic, es proposa la implantació pel proper curs acadèmic 2014/2015 d’una expe-
riència pilot. Aquesta experiència s’adreça, de moment, únicament i exclusiva a l’estudiantat d’Història de l’Art, però pot acabar 
essent un reclam innovador capaç d’incentivar en altres àmbits de la UdL un interès creixent pels estudis de la Facultat de Lletres.

4.	Data	d’aprovació	pels	òrgans	corresponents	del	centre:	Junta de Facultat de Lletres de 22 de juliol de 2014

5.	Indicar	si	aquesta	modificació	ha	sorgit	de	l’informe	de	seguiment	de	la	titulació:	No

•	 Acord núm. 242/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven les bases del I Concurs de 
Relats	Curts:	Llengua	i	Ciència	(Setmana	de	la	Ciència).

BASES	DEL	I	CONCURS	DE	RELATS	CURTS:	LLengua i CiènCia

“ME’N	CONTES	UN	DE	CIÈNCIA?”

Aquesta convocatòria coincideix amb la 19a Setmana de la Ciència, de la qual la Universitat de Lleida n’és membre col·laborador. 
Us presentem un concurs literari que té com a objectiu fer palesa la importància de l’ús de la llengua en totes les àrees del currí-
culum. A l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL entenem que la paraula és el mitjà d’expressió per al coneixement científic 
i us volem oferir un exercici literari breu que reflecteixi aquesta necessitat d’interdisciplinarietat. Us atreviu? 

1. PARTiCiPANTS 

Al concurs s’hi estableixen dues modalitats de participació:

Categoria	Primària	:	S’hi poden presentar tots els nens i nenes que estiguin cursant el Cicle Superior d’Educació Primària en 
una escola de les terres de Lleida.

Categoria	Secundària:	S’hi poden presentar tots els nois i noies que estiguin cursant 3r i 4t de l’Educació Secundària en un 
institut de les terres de Lleida.

2. TEMA

Categoria	Primària	:	En aquesta categoria us proposem un recurs per engegar la vostra creativitat literària, el TRINOMI	FAN-
TÀSTIC. Tria tres paraules de les que hi ha a sota i combina-les com tu vulguis. Agafa un llapis, un paper i deixa volar la teua 
imaginació. Utilitza la teua creativitat per donar-li sentit i, sobretot, passa-t’ho molt bé!

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
http://www.udl.cat/serveis/upd/grau_propostes.html
http://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/
http://www.udl.es/
http://www.ice.udl.es/ciencia/contingut.php?subseccio=index
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Les paraules que us proposem són:

CRiSTALL - iNVESTiGADORA - MUNTANYES

ROBOT  - iNVESTiGADOR  - LABORATORi

Categoria	Secundària:	En aquesta categoria el tema és lliure. Només cal que en el relat hi tinguin presència els temes centrals 
de l’edició d’enguany de la Setmana de la Ciència: la cristal·lografia i la biotecnologia.

Es	valorarà,	a	més	de	la	qualitat	de	les	obres,	l’originalitat	i	l’enfocament	científic.

3. PRESENTACió

El relat ha d’estar escrit en català i l’obra ha de ser inèdita. El tipus de lletra ha de ser Arial o Helvètica, de cos 12. Escrit a doble 
espai i per una sola cara, en folis mida DiN-A 4. Les pàgines han d’anar numerades. 

Amb cada relat es lliurarà un sobre tancat retolat amb el mateix títol que el text i la categoria a què es presenta (primària o se-
cundària) i un escrit en el seu interior on hi consti: Nom i cognoms de la persona autora, curs que estudia, DNi, correu electrònic 
i telèfon de contacte. Nom i telèfon de l’escola o l’institut on estudia.

El termini de presentació dels relats curts conclourà el dilluns 28 de novembre de 2014

4. EXTENSió MàXiMA 

Categoria	Primària	:	El relat ha de tenir una extensió	màxima	de	2	fulls.

Categoria	Secundària:	El relat ha de tenir una extensió	màxima	de	4	fulls.

5. LLOC i TERMiNi

Els relats s’han d’adreçar a l’iCE de la Universitat de Lleida (Referència Meritxell Morera i Toldrà), i s’han de presentar en qualse-
vol dels registres físics o el registre electrònic de la Universitat de Lleida, disponible en la seu electrònica (https://seuelectronica.
udl.cat/registreelectronic.php), sens perjudici de qualsevol altre dels mitjans permesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

iCE de la UdL Campus de Cappont. Edifici Polivalent C/ Jaume ii, 71. 25001 Lleida

6. PREMiS

S’estableix un primer premi valorat en 100 euros i un segon premi valorat en 50 euros per a cada categoria. També s’estableix un 
premi especial valorat en 50 euros per a cada escola o institut dels alumnes premiats.

Qualsevol dels premis podrà declarar-se desert si el jurat així ho considera. També podrà concedir accèssits.

Els premis es lliuraran durant l’acte de cloenda de la 19a Setmana de la Ciència a la Universitat de Lleida.

7. JURAT

Estarà compost per una banda per persones vinculades al camp de la investigació i la recerca universitària i, per altra, per pro-
fessorat de la llengua i la literatura catalana seleccionats per l’organització. 

8. DEVOLUCió DELS RELATS PRESENTATS

Els originals no premiats es podran recollir a partir del dia 1 de gener de 2015. Transcorreguts dos mesos, es considerarà que les 
persones autores hi renuncien i els originals seran destruïts. 

Els relats guanyadors passaran a ser propietat de la Universitat de Lleida, que els podrà utilitzar o reproduir en qualsevol de les 
seues activitats, si així es considera oportú. En el cas de fer-ne ús, sempre es farà esment de l’autoria dels mateixos. 

Més informació 

Meritxell Morera i Toldrà
Coordinadora iCE

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
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UNiTAT DE FORMACió DEL PROFESSORAT D’iNFANTiL, PRiMàRiA i SECUNDàRiA
institut de Ciències de l’Educació - Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida
Campus de Cappont
Carrer de Jaume ii, 71
25001, Lleida
Tel: + 34 973 70 33 71

E-mail: meritxell.morera@udl.cat

Web: http://www.ice.udl.cat/contingut.php?subseccio=index

•	 Acord	núm.	243/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	convocatòria	de	Beques	
d’Introducció	a	la	Recerca	(Curs	2014/2015).

INTRODUCCIó

La Universitat de Lleida és conscient de la importància del foment de l’esperit de recerca entre l’estudiantat universitari com un 
complement, en règim de compatibilitat, del seus estudis. També es considera important propiciar la iniciació de la carrera cientí-
fica de l’estudiantat matriculat en estudis de postgrau en la nostra universitat.

La Universitat respon a aquestes circumstàncies donant suport a l’estudiantat per tenir un primer contacte i introduir-se en el món 
de la recerca científica i tècnica realitzant una estada i tasques de recerca en grups de recerca de la UdL en el marc dels seus 
projectes. D’altra banda, aquestes beques són d’interès per als grups de recerca, ja que els permeten incorporar estudiants en 
formació a un projecte.

Per a contribuir a aquests propòsits, el Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua, amb el patrocini del Consell 
Social, convoca les beques d’introducció a la recerca (BiR), d’acord amb les bases que figuren en aquest document.

Aquesta convocatòria de beques d’introducció a la recerca finança beques de col·laboració amb grups de recerca, així com una 
part de la matrícula en màsters universitaris de la UdL.

Aquesta convocatòria es regeix per les normes fixades en el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la UdL, aprovat 
pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida en la sessió de de 29 de gener de 2010, publicat en el DOGC núm. 5581, de 5 
de març de 2010, que es pot consultar a http://www.udl.cat/udl/norma/estudiants.html. Consta de processos diferenciats :

1. El procés per als grups de recerca. Els grups de recerca de la UdL de les tipologies incloses en el Catàleg de Grups de Re-
cerca de la UdL, anys 2014-2016 poden presentar propostes per a oferir beques de col·laboració d’introducció a la recerca 
en el marc dels seus projectes.

2. El procés adreçat a l’estudiantat per tal de sol·licitar les beques d’introducció a la recerca ofertes pels grups de recerca abans 
esmentats. 

1.	OBJECTE	DE	LA	CONVOCATòRIA

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de 25 beques d’introducció a la recerca per a estudiants d’últim curs de graus, 
diplomatures, enginyeries i llicenciatures i 25 beques per a estudiants de màsters oficials de la UdL.

Les beques s’ofereixen en règim de concurrència i d’acord amb els principis d’objectivitat i publicitat. El pla de treball d’aquestes 
beques tindrà lloc en els llocs de treball de cada grup (despatxos, laboratoris, altres...) dels centres, sota la direcció dels investi-
gadors d’aquells grups de recerca prioritzats en el procés dels grups. 

2.	QUANTIA	MÀXIMA	A	ADJUDICAR

L’import global d’aquesta convocatòria és amb càrrec de la partida pressupostària del Servei d’informació i Atenció Universitària, 
unitat 1005 i projecte 0846. La quantitat màxima global a adjudicar és 83.750 euros i l’import màxim a adjudicar per persona és 
de 1.750 €. L’import global de la convocatòria és finançat amb el patrocini del Consell Social de la UdL. 

BASES DE LA CONVOCATÒRiA

Procés per als grups de recerca per oferir propostes de col·laboració per a tasques d’introducció a la recerca en el marc dels 
seus projectes

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
mailto:meritxell.morera@udl.cat
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3.	TERMINI	I	LLOC	DE	PRESENTACIó	DE	LA	DOCUMENTACIó	DELS	GRUPS	DE	RECERCA

Els grups de recerca tindran fins a l’11 de novembre de 2014 per a presentar la seua proposta de col·laboració, a comptar de 
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida : https://seuelec-
tronica.udl.cat/etauler.php. 

La tramesa de la documentació dels grups es farà al correu electrònic : siau@udl.cat, utlitzant l’adreça	electrònica	institucional	
del professorat. Caldrà especificar en l’assumpte del missatge: 

“Documentació Proposta BiR 2014/15 – Grup de Recerca”

i enviar escanejada la documentació que es sol·licita.

Atesa la temporalitat de tot el procés, no s’acceptarà cap documentació tramesa per correu electrònic amb data posterior a l’11 de 
novembre de 2014 (00 hores). Per a qualsevol dubte i/o aclariment cal adreçar-se al Servei d’informació i Atenció Universitària.

4.	CONDICIONS,	COMPROMISOS	I	INCOMPLIMENTS	DELS	SOL·LICITANTS	I	DELS	RESPONSABLES	DELS	GRUPS	DE	
RECERCA

Poden presentar propostes per sol·licitar becaris d’introducció a la recerca els grups de recerca de la UdL que estiguin inclosos 
en el Catàleg de Grups de Recerca de la UdL 2014-16 .

Els becaris i becàries tindran una dedicació total de 200 hores. En la proposta que presenta el grup ha de constar explícitament:

• El grup de recerca que proposa la beca.

• Responsable del Grup de Recerca i adreça electrònica

• Centre al qual pertany el grup de recerca i tipologia del grup de recerca

• Centre on el grup de recerca ofereix la beca

• Col·lectiu al qual s’adreça preferentment la beca

• El projecte al qual s’adscriurà el becari o becària.

• La denominació i descripció concreta, clara i precisa de l’activitat que haurà de fer el becari o becària i el pla de formació.

• L’adreça física de la unitat estructural on s’ha de dur a terme l’activitat.

• Una previsió de la distribució horària i temporal de les activitats,. Pel que fa a la dedicació, s’ha de donar facilitats al becari o 
becària per tal que pugui compaginar els estudis amb l’activitat pròpia de la beca.

• La persona responsable o tutora de qui dependrà el becari o becària

• El grup de recerca haurà de explicitar si la beca s’adreça a estudiantat de grau o de màster. També haurà de manifestar si 
està disposat a acceptar estudiantat de l’altre col·lectiu, cas que no hagués demanda del col·lectiu sol·licitat. 

La sol·licitud s’ha de trametre escanejada d’acord amb l’imprès normalitzat annex a aquesta convocatòria i ha d’anar signada per 
l’investigador o investigadora principal responsable del grup de recerca que figura en el registre de grups de recerca de la UdL 
(annex i). 

Cas que l’investigador o investigadora principal sigui forà (no UdL), la proposta podrà anar signada per l’investigador o investiga-
dora principal del subgrup de la UdL.

Un mateix grup de recerca no pot presentar més d’una sol·licitud en la mateixa convocatòria. 

El responsable del grup de recerca haurà de vetllar tant per la formació del becari o becària com pel compliment de les activitats 
que tingui assignades, comunicar al Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua els possibles casos d’incompliment 
i altres circumstàncies que puguin derivar en l’obertura d’un expedient i posterior revocació, si escau, de l’ajut econòmic.

S’haurà de fer menció expressa d’aquesta beca en qualsevol treball que es derivi de les tasques de recerca realitzades.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php
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S’haurà d’emetre l’informe final, segons el model normalitzat. L’incompliment d’aquest compromís per part del grup de recerca 
pot suposar la possibilitat de no poder tornar a gaudir d’una beca en la propera convocatòria.

5.	RÈGIM	DE	COFINANçAMENT	DE	LES	BEQUES	PER	ALS	GRUPS	DE	RECERCA

L’adjudicació d’aquestes beques no suposarà cap despesa afegida de cofinançament pels grups de recerca . 

6.	PROCEDIMENT	D’ADMISSIó	DELS	GRUPS	DE	RECERCA

Un cop hagi finalitzat el termini de tramesa de documentació per part dels grups, la CEU aprovarà el llistat definitiu, a proposta de 
la vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua i es farà públic. 

L’admissió està condicionada al fet que el grup estigui inclòs en el Catàleg de Grups de Recerca de la UdL 2014-2016.

7.	CRITERIS	DE	VALORACIó	I	NOMBRE	DE	BEQUES	A	ATORGAR	PER	ALS	GRUPS	DE	RECERCA

El repartiment es calcularà d’acord amb el nombre d’estudiants matriculats a 4rt curs dels graus de la UdL el curs acadèmic 
2014/2015, d’estudiants que s’han matriculat en màsters universitaris oficials de la UdL el curs 2014/2015 i el nombre de grups 
de recerca acreditats de cada centre segons el Catàleg de Grups de Recerca de la UdL 2014-2016. 

Si hi ha beques no cobertes en algun centre per manca d’estudiants candidats o per manca d’ofertes dels grups de recerca, les 
beques es repartiran entre la resta de centres i s’atorgaran a les sol·licituds d’estudiants amb millor expedient acadèmic de la 
llista d’espera.

Així mateix, si hi ha beques no cobertes en algun dels dos col·lectius d’estudiants per manca d’estudiantat candidat o per manca 
d’ofertes dels grups de recerca, les beques s’atorgaran a l’altre col·lectiu, preferentment del mateix centre. 

S’atorgaran 50 beques d’introducció a la recerca. La distribució per centres de les beques a atorgar és la següent:

25 BEQUES PER ESTUDiANTAT DE DARRER CURS DE GRAU, DiPLOMATURA, ENGiNYERiA i LLiCENCiATURA: 

• Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària: 4

• Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social: 5

• Facultat de Dret i Economia: 4

• Facultat de Medicina: 3

• Facultat de Lletres: 4

• Escola Politècnica Superior: 3

• Facultat d’infermeria: 2

25 BEQUES PER ESTUDiANTAT DE MàSTER:

• Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària: 7

• Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social: 5

• Facultat de Dret i Economia: 4

• Facultat de Medicina: 2

• Facultat de Lletres: 4

• Escola Politècnica Superior: 2

• Facultat d’infermeria: 1

Procés adreçat a l’estudiantat per a la sol·licitud de beques de col·laboració per a tasques d’introducció a la recerca

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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8.	TERMINI	I	LLOC	DE	PRESENTACIó	DE	LES	SOL·LICITUDS	DE	L’ESTUDIANTAT

El Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua ha de publicar les diferents beques adjudicades als grups de recerca 
en el tauler electrònic de la UdL, previst en la seu electrònica, (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php).

El termini perquè l’estudiantat presenti les seves sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació del llistat definitiu dels 
grups de recerca admesos i hi haurà 8 dies hàbils.

Les sol·licituds s’han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu 
electrònica (https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), sens perjudici de qualsevol altre dels previstos en l’article 38.4 
de la Llei 30/1992, juntament amb la documentació necessària, i han d’anar adreçades al Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i 
Formació Contínua. Per a qualsevol dubte i/o aclariment cal adreçar-se al Servei d’informació i Atenció Universitària.

9.	CONDICIONS,	COMPROMISOS	I	INCOMPLIMENTS	DE	L’ESTUDIANTAT	SOL·LICITANT	

A aquesta convocatòria s’hi pot acollir l’estudiantat matriculat en titulacions i màsters oficials en els centres propis de la UdL du-
rant el curs 2014/2015 que compleixi els requisits següents:

Estudiants de Grau, Diplomatura, Enginyeria i Llicenciatura:

• Alumnat matriculat aquest curs acadèmic 2014/2015 que hagi superat el 75% dels crèdits del seu pla d’estudis (llevat de la 
matèria transversal i el treball fi de grau). 

• No tenir o no estar en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Graduat o Màster oficial. 
Llevat de l’estudiantat que estigui en possessió del títol d’enginyer tècnic o enginyera tècnica i estigui cursant el segon cicle 
de la mateixa titulació.

Estudiants de Màsters:

• Estudiantat matriculat en un màster universitari oficial en un centre propi de la UdL durant el curs 2014/15

Podrà obtenir-se la condició de persona beneficiària de la beca una sola vegada tant l’estudiantat de grau, diplomatura, enginye-
ria i llicenciatura, com l’estudiantat matriculat en un màster universitari oficial.

Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb l’imprès normalitzat annex a aquesta convocatòria (annex ii). La presentació de 
la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions de la convocatòria en la seua totalitat i l’autorització de l’estudiant per accedir 
al seu expedient acadèmic.

En la sol·licitud s’han de fer constar les beques a les quals es vol accedir per ordre de preferència, fins a un màxim de tres be-
ques. Les beques sol·licitades han de desenvolupar-se en grups de recerca relacionats científicament i acadèmicament amb la 
titulació o Màster que l’estudiant estigui cursant.

No és necessari que els alumnes sol·licitants aportin l’expedient acadèmic si han cursat tots o part dels estudis previs a la UdL o 
a qualsevol altra Universitat pública de Catalunya, si bé en aquest darrer cas se’ls pot requerir perquè facilitin informació sobre 
l’entitat o arxiu on es troba l’expedient. La presentació de la sol·licitud suposa l’autorització per accedir a l’expedient acadèmic de 
l’alumnat per fer la valoració de les sol·licituds. 

Sí que ha d’aportar l’expedient acadèmic de la universitat corresponent l’estudiantat que no hagi realitzat estudis a una Universitat 
pública de Catalunya. En el cas que hagin cursat els estudis universitaris en centres de fora del sistema universitari de l’Estat es-
panyol, caldrà que les persones sol·licitants calculin i presentin l’equiparació de nota de l’expedient acadèmic en base a l’escala 
numèrica de 0 a 10.

L’estudiantat de Grau, Diplomatura, Enginyeria i Llicenciatura que obtingui la beca dins la convocatòria 2014/15 podrà, segons 
condicions fixades, gaudir de l’ajut a l’estudi el proper curs acadèmic 2015/2016 si es matricula en un màster oficial de la UdL. A 
tal fi, haurà de presentar l’imprès normalitzat per a poder rebre l’ajut de fins a un màxim de 500 €, en el termini de 10 dies després 
de formalitzar la matrícula del màster universitari. L’ajut serà proporcional al nombre de crèdits matriculats.

Aquestes sol·licituds s’han de presentar en qualsevol registre de la Universitat de Lleida i han d’anar adreçades al Vicerectorat 
d’Estudiantat.

L’estudiantat es compromet a:

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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• Participar en les tasques d’introducció a la recerca durant 200 hores des del 3 de febrer fins al 30 juny de juliol de 2015 (com 
a data màxima), en el grup de recerca corresponent, seguint el règim de treball i horari del grup, i continuant l’ensenyament 
oficial dels estudis en què s’ha matriculat.

• Complir amb aprofitament les diferents etapes de desenvolupament de la col·laboració, sota la tutela de la persona respon-
sable del grup de recerca.

La beca es considerarà efectiva quan el becari o becària s’incorpori al grup de recerca o vagi a fer la col·laboració d’introducció a 
la recerca. El becari o becària s’ha de presentar durant la setmana del 10 de febrer de 2015. La no presentació en aquest termini, 
excepte per causes de força major degudament acreditades, s’entendrà com la renúncia a la beca i suposarà, per tant, la pèrdua 
dels drets que es deriven d’aquesta convocatòria i la seua plaça s’oferirà a la primera persona sol·licitant disponible de la llista 
d’espera per al grup de recerca.

• Lliurar la memòria	final de les tasques realitzades, segons model normalitzat, Al finalitzar la beca, i com a màxim fins passat 
un mes des de l’acabament. 

• Fer menció expressa d’aquesta beca en qualsevol treball que es derivi de les tasques de recerca realitzades.

• Aportar les dades bancàries que permetin efectuar les transferències que correspongui a la persona beneficiària titular.

• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació necessàries per verificar, si escau, el compliment i l’efectivitat de les condicions 
determinants de la concessió de l’ajuda.

La renúncia a una beca concedida durant el curs 2014/2015, si s’escau, s’ha de fer mitjançant un escrit motivat adreçat al vice-
rectorat competent.

En cas d’incompliment de les condicions fixades en la convocatòria, o per qualsevol altre dels motius previstos en l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i previ informe de l’investigador principal del grup de recerca, si 
escau, la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats rebudes amb l’interès de demora corresponent des del moment 
del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi el reintegrament.

Sense perjudici de la revocació, la Comissió d’Extensió Universitària podrà proposar exigir les responsabilitats en què s’hagi 
pogut incórrer i proposar la impossibilitat de participar en les pròximes convocatòries de beques d’introducció a la recerca. 

10.	RÈGIM	DE	FINANçAMENT	DE	LES	BEQUES	PER	A	L’ESTUDIANTAT

Les persones adjudicatàries de les beques de col·laboració han de fer, en els períodes i horaris detallats, les tasques que s’es-
pecifiquen per a cada beca.

La dotació de cada beca és de :

• 1.250 €, distribuïts en pagaments mensuals, per l’estudiantat de darrer curs de grau, diplomatura, enginyeria i llicenciatura, 
segons requisits punt anterior. Aquest estudiantat podrà ampliar el seu ajut fins a un màxim de 500 euros en concepte d’ajut 
únic a l’estudi si el curs acadèmic 2015/16 es matricula d’un màxim de 60 crèdits en un màster oficial de la UdL. 

• 1.750 €, distribuïts en pagaments mensuals, per l’estudiantat de màster en concepte de beca de col·laboració i d’ajut a l’es-
tudi.

A aquesta dotació econòmica se li ha d’aplicar la retenció de l’iRPF i seguretat social corresponent.

Les úniques quantitats econòmiques que poden rebre els becaris i becàries són estrictament les indicades en aquesta convoca-
tòria.

El fet de gaudir d’aquesta beca no té efectes jurídics i laborals entre la persona beneficiària i la UdL.

11.	PROCEDIMENT	D’ADMISSIó	DE	L’ESTUDIANTAT

Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la CEU aprovarà la llista provisional d’estudiantat admès i exclòs, 
amb indicació en cada cas dels motius d’exclusió per centres.

Es disposarà de cinc	dies	hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos, per tal que 
l’ estudiantat exclòs pugui aportar la documentació o requisits necessaris per a esmenar els motius d’exclusió.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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La CEU aprovarà la llista definitiva de l’estudiantat admès i exclòs i posteriorment es farà pública.

12.	CRITERIS	DE	VALORACIó	DE	LES	BEQUES	A	ATORGAR

El criteri que es farà servir per a l’adjudicació de les beques és, en primer lloc, l’expedient acadèmic de les persones sol·licitants 
i, en segon lloc, l’ordre de preferència en les beques sol·licitades. Es tindrà en compte la nota mitjana ponderada de l’expedient 
acadèmic que proporciona l’aplicació de gestió acadèmica de la UdL a darrer dia de presentació de sol·licituds.

13.	ACCEPTACIó	DE	LA	BECA	PER	PART	DE	L’ESTUDIANTAT

La vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua, atenent a la proposta de la CEU, serà la responsable de la resolució 
de la convocatòria.

Les persones a les quals s’ha concedit un ajut tenen	cinc	dies	hàbils, a partir del primer dia que es faci públic la resolució del 
vicerectorat per presentar-se en el Servei d’informació i Atenció Universitària, signar l’acceptació de la beca de col·laboració i 
aportar la documentació següent:

• Fotocòpia del NiE (número d’identificació d’estrangers) vigent, en el cas de l’estudiantat estranger comunitari. L’estudiantat 
estranger extracomunitari ha de presentar la fotocòpia del permís de residència vigent (on hi consti que el tipus de permís 
és el de residència). Aquests documents s’han de presentar sempre que no s’hagin aportat al formalitzar la matrícula en el 
centre corresponent. 

• Document acreditatiu del número d’afiliació a la seguretat social ( document d’assignació de número emès per la Tresoreria 
de la Seguretat Social, fotocòpia d’un full de salari,...)

• Full per al pagament per transferència bancària.

• Document de confidencialitat de dades, 

• Model 145 de l’iRPF.

Aquesta documentació està disponible a la seu electrònica de la UdL : https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php. 

L’acceptació i la tramesa de documentació que es demana per a la mateixa també es podrà fer al correu electrònic: siau@udl.
cat, sempre i quan l’estudiant utilitzi la seua adreça	electrònica	institucional. Caldrà especificar en l’assumpte del missatge: 
Acceptació beca d’introducció a la recerca 2014/15 + Cognoms+Nom.

Un cop esgotat aquest termini s’entén que qui no hagi signat l’acceptació i aportat la documentació renuncia a la beca adjudicada, 
i la seua plaça la pot ocupar la primera persona sol·licitant disponible de la llista d’espera per al grup de recerca.

Si l’estudiant ho demana explícita i raonadament a través d’una sol·licitud, s’inclourà en la llista d’espera segons la nota de l’ex-
pedient acadèmic .

Un cop acabada la beca, el Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua expedirà la certificació corresponent.

14.	PERÍODE	DE	GAUDIMENT	DE	LES	BEQUES	PER	PART	DE	L’ESTUDIANTAT

Els becaris i becàries tenen una dedicació de 200 hores , amb efectes econòmics i administratius del 3 de febrer de 2015 fins al 
30 de juny de 2015 com a data màxima.

15.	PROCEDIMENT	D’ATORGAMENT	DE	LES	BEQUES

Un cop publicades les llistes definitives d’admesos i exclosos tant dels grups de recerca com de l’estudiantat, s’atorgaran les 
beques seguint els criteris de valoració esmentats en la base 12.

La CEU aprovarà el llistat provisional de les beques atorgades amb la informació per centre, per grup de recerca i estudiantat 
assignat.

L’estudiantat disposarà de cinc	dies	hàbils per a presentar, si escau, al·legacions. 

La CEU, atenent a les al·legacions presentades, aprovarà la proposta de llista definitiva d’atorgament de les beques. La vice-
rectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua, atenent a la proposta de la CEU, serà la responsable de la resolució de la 
convocatòria.
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16.	NOTIFICACIó	I	PUBLICACIó

La resolució i tots els tràmits d’aquesta convocatòria que s’han de notificar als interessats, s’han de publicar en el tauler electrònic 
(e-tauler) de la seu electrònica de la Universitat de Lleida : https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php 

17.	RÈGIM	JURÍDIC

L’òrgan instructor del procediment de concessió de l’ajut és el Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua.

És potestat d’aquest Vicerectorat la resolució de les incidències que puguin tenir lloc.

El Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua pot dictar les normes complementàries que siguin necessàries per 
al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la potestat d’interpretació de les bases quan sorgeixin dubtes sobre 
l’abast o significat d’algun dels seus preceptes.

La vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua pot resoldre qualsevol altra qüestió i/o incidència que es pugui produir 
en el desenvolupament d’aquesta convocatòria.

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra (procedent de fons propis de la UdL o de fons externs) que hagi estat concedi-
da per al mateix període de temps. Si es demana una beca d’un altre organisme amb la mateixa finalitat, l’estudiant ha de posar 
aquest fet en coneixement de la Universitat de Lleida i de l’organisme al qual ha sol·licitat l’altra beca per tal de sol·licitar la seua 
compatibilitat, si escau.

Contra la resolució de la vicerectora, que exhaureix la via administrativa perquè s’entén dictada per delegació del rector (Reso-
lució de 29 de maig de 2012, DOGC núm. 6151 – 18.6.2012) 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 a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el tauler electrònic de la seu electrònica, 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 poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el 
termini d’un mes, davant la vicerectora. En aquest cas, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment es-
mentat 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.

18. RECURSOS

Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i independentment de la seua execució imme-
diata, 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’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu 
electrònica de la Universitat de Lleida., 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 admi-
nistratiu comú.

DISPOSICIó	ADDICIONAL

L’admissió definitiva dels grups de recerca queda condicionada a l’aprovació del Catàleg de Grups de Recerca de la UdL per als 
anys 2014-2016.
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ANNEX	I.	PROPOSTA	DE	BECA	D’INTRODUCCIó	A	LA	RECERCA	PER	ALS	GRUPS	DE	RECERCA	DE	LA	UDL	 
(CURS	2014/2015)

Nom del grup de recerca que proposa la beca:

Responsable del grup de recerca: Adreça electrònica:

Centre on s’ofereix la beca :
� Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
� Facultat de Ciències de l’Educació
� Facultat de Dret i Economia
� Facultat de Medicina
� Facultat de Lletres
� Escola Politècnica Superior
� Facultat d’infermeria

Centre al qual pertany el grup de recerca:
� Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
� Facultat de Ciències de l’Educació
� Facultat de Dret i Economia
� Facultat de Medicina
� Facultat de Lletres
� Escola Politècnica Superior
� Facultat d’infermeria

Tipologia del grup de recerca:

� A1
� A2
� A3 
� B
� C

La beca s’ofereix a:
� Estudiantat de Grau, Diplomatura, Enginyeria i Llicenciatura
� Estudiantat de Màster

En cas de que no hi hagués demanda per part de l’estudiantat que el grup de recerca ha sol·licitat, el grup està disposat a acceptar estudiantat 
de l’altre col·lectiu :

� � Si
� � No

Projecte de recerca al qual s’adscriurà el becari o becària:

Breu descripció del projecte de recerca al qual s’adscriurà el becari o becària:

Descripció de la col·laboració:

Pla de formació:

Lloc i adreça on es prestarà la col·laboració:

Previsió de la distribució horària i temporal de les activitats:

Persona responsable o tutora:

Com a responsable del grup de recerca, signo la proposta de beca d’introducció a la recerca per al curs 2014/2015 .

Lleida,   de       de

Signatura de la persona responsable del grup de recerca

ViCERECTORA D’ESTUDiANTAT, POSTGRAU i FORMACió CONTÍNUA DE LA UNiVERSiTAT DE LLEiDA
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ANNEX	II.	SOL·LICITUD	PER	A	LA	PARTICIPACIó	EN	LA	CONVOCATòRIA	DE	BEQUES	D’INTRODUCCIó	A	LA	RECER-
CA	(CURS	2014/2015).	IMPRÈS	PER	A	L’ESTUDIANT	SOL·LICITANT

DADES PERSONALS

Nom i cognoms: DNi/NiE:

Adreça:

Població: Codi postal:

Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça electrònica de la UdL:

Titulació matriculada a la UdL:

 BEQUES SOL·LiCiTADES

Ordre  
de	preferència

Nom	del	grup	de	recerca	(beca	d’introducció	a	la	recerca	sol·licitada): Centre

1           

2           

3           

Sol·licito l’admissió a la convocatòria de beques d’introducció a la recerca a què fa referència aquest document, al qual adjunto la 
documentació exigida. DECLARO que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud, que reuneixo els requisits 
exigits en la convocatòria i que no he gaudit d’una beca d’introducció a la recerca de la UdL en anteriors convocatòries.

 

Lleida,  de      de

Signatura

ViCERECTORA D’ESTUDiANTAT, POSTGRAU i FORMACió CONTÍNUA DE LA UNiVERSiTAT DE LLEiDA

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php


Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida · núm. 161 · setembre/octubre de 2014      https://seuelectronica.udl.cat/bou.php 56

ÍNDEX

ANNEX.	DOCUMENT	D’ACCEPTACIó	DE	LA	BECA	

DADES PERSONALS

Nom i cognoms: DNi/NiE:

Número d’afiliació a la seguretat social: Data de naixement:

Adreça:

Població: Codi postal:

Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça electrònica de la UdL:

EXPOSO:

Que m’han concedit una beca d’introducció a la recerca al curs 2014/2015.

Beca d’introducció a la recerca  
(nom del grup de recerca):

 Centre

Accepto la beca que m’ha estat concedida i em comprometo a complir totes les normes fixades en les bases de la convocatòria.

Lleida,  de   de 

Signatura       Tutor o tutora del grup de recerca 

         Vist i plau

ViCERECTORA D’ESTUDiANTAT, POSTGRAU i FORMACió CONTÍNUA DE LA UNiVERSiTAT DE LLEiDA
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ANNEX.	FULL	PER	AL	PAGAMENT	–	CURS	ACADÈMIC	2014/15

DADES PERSONALS

Nom i cognoms: DNi/NiE:

Adreça:

Població: Codi postal:

DADES BANCàRiES –iBAN 

Sota la meua responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen a un compte corrent, o llibreta d’estalvis, obert a nom meu.

Lleida,  de   de

Signatura

Diligència	de	conformitat	de	l’entitat
Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta entitat financera.

El director o la directora,

Signatura i segell

ViCERECTORA D’ESTUDiANTAT, POSTGRAU i FORMACió CONTÍNUA DE LA UNiVERSiTAT DE LLEiDA
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ANNEX.	MODEL	DE	RENÚNCIA	A	UNA	BECA

DADES PERSONALS

Nom i cognoms: DNi/NiE:

Adreça:

Població: Codi postal:

Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça electrònica de la UdL:

EXPOSO:

Que m’han concedit una beca d’introducció a la recerca al curs 2014/2015.

Beca d’introducció a la recerca  
(nom del grup de recerca):

Centre:

SOL·LiCiTO:

Que tingueu en compte la meua renúncia a la beca concedida.

Darrer dia de prestació de la col·laboració: 

Lleida,   de     de  

Signatura de l’estudiant

Assabentat/ada:

El tutor o la tutora, 

Lleida,  de   de 

Signatura

ViCERECTORA D’ESTUDiANTAT, POSTGRAU i FORMACió CONTÍNUA DE LA UNiVERSiTAT DE LLEiDA
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ANNEX.	INFORME	DE	VALORACIó	DE	L’ESTADA	DELS	BECARIS	I	BECÀRIES	D’INTRODUCCIó	A	LA	RECERCA

Nom del grup de recerca:

Nom del becari o becària:

Valoreu els aspectes següents de l’1 (gens) al 4 (molt) en funció del grau d’assoliment que hagi obtingut el becari o becària.

Actitud 1 2 3 4

Treball en equip, participació en les tasques comunes

Adaptació a la dinàmica del grup

Relacions amb el tutor o tutora

Relacions amb els companys i el personal del grup de recerca

Responsabilitat 1 2 3 4

Assistència

Puntualitat

Finalitza totes les tasques que se li encomanen

Eficiència 1 2 3 4

interès per aprendre

Distribució del temps

Capacitat d’observació

Altres aspectes 1 2 3 4

     

     

Memòria

� Lliurada  � No lliurada

Valoració global

� Positiva � Negativa 

Comentaris:       indiqueu els motius de la valoració negativa:

Lleida,  de   de 

Signatura del tutor o tutora

Nom i cognoms

ViCERECTORA D’ESTUDiANTAT, POSTGRAU i FORMACió CONTÍNUA DE LA UNiVERSiTAT DE LLEiDA
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ANNEX.	MEMòRIA	FINAL	DE	LA	BECA

MEMÒRiA DE LES TASQUES REALiTZADES

iNFORME DE L’ESTUDiANT

DADES PERSONALS

Nom i cognoms: DNi/NiE:

Adreça:

Població: Codi postal:

Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça electrònica de la UdL:

Beca d’introducció a la recerca  
(nom del grup de recerca):

Centre

Descripció del projecte de recerca en el qual heu participat com a becari o becària:

Descripció de les tasques realitzades dins del projecte de recerca en el qual heu participat com a becari o becària:

S’han ajustat les tasques que heu fet a allò que figurava en la convocatòria? SÍ � NO �
En cas negatiu, per què?

Valoreu la vostra formació prèvia a l’hora de fer front a les tasques requerides i executades.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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Valoreu el seguiment del tutor o tutora i les orientacions que n’heu rebut.

Valoreu l’interès de les tasques realitzades de cara a la vostra formació i perspectives de futur.

Valoreu l’acompliment de les expectatives formatives en relació amb el desenvolupament de la beca.

Descripció del pla de formació:

Valoreu el pla de formació.

S’ha complert amb el pla de formació? SÍ �     NO �

S’ha complert amb la previsió de la distribució horària i temporal de les activitats? SÍ �     NO �

Valoració global de la beca: 

Observacions i suggeriments:

Lleida,  de   de 

Signatura

ViCERECTORA D’ESTUDiANTAT, POSTGRAU i FORMACió CONTÍNUA DE LA UNiVERSiTAT DE LLEiDA
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ANNEX.	SOL·LICITUD	PER	A	LA	PERCEPCIó	DE	L’AJUT	A	L’ESTUDI	(SI	ES	FA	LA	MATRICULACIó	EN	UN	MÀSTER	
UNIVERSITARI	DE	LA	UDL	AL	CURS	2015/16).	CONVOCATòRIA	DE	BEQUES	D’INTRODUCCIó	A	LA	RECERCA	(CURS	
2014/15).	IMPRÈS	PER	A	L’ESTUDIANT	SOL·LICITANT

DADES PERSONALS

Nom i cognoms: DNi/NiE:

Adreça:

Població: Codi postal:

Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Màster universitari matriculat a la UdL:

 BECA

Beca d’introducció a la recerca  
(nom del grup de recerca):

Centre:

Declaro haver gaudit de la beca d’introducció a la recerca que figura en aquest document al curs 2014/15, i sol·licito l’ajut a 
l’estudi de fins a 500 € per haver fet la matriculació de fins a un màxim de 60 crèdits en un màster universitari oficial de la UdL al 
curs 2015/16.

Lleida,      de         de

Signatura

ViCERECTORA D’ESTUDiANTAT , POSTGRAU i FORMACió CONTÍNUA DE LA UNiVERSiTAT DE LLEiDA
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•	 Acord núm. 244/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova el Pla d’Inclusió de les Per-
sones	amb	Diversitat	Funcional	de	la	Universitat	de	Lleida	(2014-2019).

PLA	D’INCLUSIó	DE	LES	PERSONES	AMB	DIVERSITAT	FUNCIONAL*	DE	LA	UDL	(2014-2019)

*Diversitat funcional física, psíquica i sensorial

1. JUSTiFiCACió

La Universitat de Lleida (UdL) es dota d’aquest Pla d’Inclusió de les Persones amb Diversitat Funcional1 perquè vol sistema-
titzar la feina que fa en pro d’aquest col·lectiu de persones des de fa gairebé una dècada, i més especialment des de l’any 2007, 
quan es va posar en funcionament el Programa UdL	per	a	Tothom (UdLxTothom)2. També perquè vol donar un nou impuls a 
la responsabilitat social de la UdL, i la inclusió de persones amb diversitat funcional n’és una part important. El dit programa vol 
vetllar per la integració de les persones amb discapacitat a la formació superior i promoure la seua participació en la vida de la 
nostra universitat. 

Els destinataris del programa són, directament o indirectament, tant l’estudiantat com el personal d’administració i serveis, el 
personal docent i investigador i la ciutadania amb necessitats singulars que requereixin, per al desenvolupament de la seua 
activitat, alguna mena de suport o adaptació. El Programa s’adscriu al SiAU (Servei d’informació i Atenció Universitària) i depèn 
del vicerectorat amb competències en estudiantat, i gestiona els recursos, rep les demandes d’atenció, detecta les noves neces-
sitats i dissenya i desenvolupa les accions en col·laboració amb els diferents centres i la resta d’unitats estructurals i serveis de 
la Universitat de Lleida.

En els darrers anys les persones que presenten algun tipus de discapacitat han anat conquerint, no sense reivindicació, un 
important reconeixement del seu dret a integrar-se en tots els àmbits de la vida pública. La universitat no podia quedar al marge 
d’aquesta dinàmica per mirar de ser accessible a les persones que demostren, tot i els seus handicaps, tenir prou capacitat per 
assolir un títol d’aquest nivell. 

La universitat, com a entitat pública, té empleats públics amb limitacions funcionals, sia com a personal d’administració i serveis 
sia com a personal docent i investigador, que desenvolupen les tasques assignades al seu lloc de treball o categoria, als quals 
se’ls proporciona els mitjans necessaris i adaptats a la seues limitacions. 

Com a institució on es realitzen actes oberts a tot el públic en general, la universitat també ha de garantir que qualsevol persona 
que assisteixi a aquests actes trobi espais accessibles i condicions de participació adequades.

Així mateix, l’ordenament jurídic empara aquesta tendència des de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats 
(LOU), que inclou el tractament educatiu d’alumnes que requereixen determinats suports i atencions específiques i, en la dispo-
sició addicional vint-i-quatrena, orienta els continguts i actuacions que cal tenir en compte per a la inclusió de les persones amb 
discapacitat a la universitat. 

Posteriorment, la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les per-
sones amb discapacitat (LiONDAU), determina que les universitats han de desenvolupar serveis d’assessorament psicoeducatiu 
en el marc dels quals s’han d’avaluar i atendre les necessitats educatives especials derivades de la condició de discapacitats 
d’estudiants universitaris. Finalment, la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, estableix, en la disposició addicional setena, l’elaboració de plans destinats a persones amb necessitats 
especials. Per tant, aquest pla també dóna compliment a aquest mandat3.

A més a més, la UdL treballa, des d’UdLxTothom, conjuntament amb les altres universitats catalanes en el projecte UNiDiSCAT, 
impulsat per la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils (CAAE) del Consell interuniversitari de Catalunya (CiC). Amb aquesta inicia-
tiva s’ha pretès formar un òrgan tècnic estable que desenvolupi diferents actuacions per promoure una universitat sense barreres 
i fer possible la prestació dels suports tècnics i personals a l’estudiantat que els necessiti. 

Els objectius generals del projecte UNiDiSCAT són: 

• Garantir la igualtat d’oportunitats als estudiants amb limitacions en l’activitat, tant pel que fa a l’accés i a la inclusió a les uni-
versitats de Catalunya com a la realització dels estudis universitaris. 

• Establir unes normes i pautes generals mínimes, comunes a totes les universitats del Principat, que estableixin els criteris per 
dur a terme les adaptacions curriculars, les propostes docents i les d’avaluació per a tots els casos en què sigui necessari.

L’establiment d’un marc legal i l’impuls del projecte UNiDiSCAT han de contribuir molt decididament a la incorporació de persones 
amb diversitat funcional a la universitat. Així doncs, si s’observa el cens d’alumnes ingressats en les universitats catalanes dels 
últims anys, es pot veure com hi ha hagut un augment d’alumnes amb diversitat funcional. En la guia que fa anualment la Funda-
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ción Universia es pot veure com l’any 2012 les universitats de Catalunya tenien un total de 1.728 estudiants amb discapacitats, 
mentre que l’any 2014 el nombre d’alumnes amb discapacitats havia augmentat a 2.179.

Davant d’aquest increment, resulta necessari seguir treballant en els drets dels alumnes amb discapacitats per tal d’aconseguir 
la igualtat d’oportunitats i la seua plena inclusió en el si de la comunitat. Per una altra banda, la discapacitat pot afectar també els 
altres col·lectius de la comunitat universitària —docents i personal d’administració i serveis—, als quals la legislació també es-
menta, així com a la ciutadania en general, a la qual la universitat ha de restar oberta. En conseqüència, a fi de vetllar per aquesta 
igualtat d’oportunitats en relació amb les persones amb discapacitat, la Universitat de Lleida ha creat una comissió tècnica amb 
l’objectiu d’elaborar, durant el curs 2013-14, un pla d’inclusió per a la integració de persones amb discapacitats a la universitat4.

1 La denominació diversitat funcional es refereix a aspectes de caràcter físic, psíquic i sensorial i va ser proposada per Manuel Lobato i 
Javier Romañach des del Foro de Vida Independiente, en un article del gener de 2005, en substitució d’altres denominacions com disca-
pacitat, minusvalidesa, invalidesa, incapacitat o inutilitat. 

2 Programa oficialitzat pel Consell de Govern, aprovat el 28 de maig de 2014.

3 Vegeu l’annex de legislació.

4 Aquesta comissió està formada per: Xavier Pelegrí (adjunt al Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua i responsable del 
programa UdLxTothom), Eva Escuer (responsable del Servei de Prevenció de Riscos Laborals), Anna Abert (cap del Negociat d’Orientació 
del SiAU), Jordi Coiduras (professor de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social), José Luis Navarro (professor de la Facultat 
d’Educació, Psicologia i Treball Social), Josep Gilart (expert extern a la UdL) i Antoni Granollers (membre del Grup de recerca GRiHO.

2. PRiNCiPiS

Els principis que fonamenten el Pla d’inclusió són bàsicament tres, que donen lloc a d’altres que es realitzen mitjançant aquests 
primers. Els tres principis són:

• El principi d’igualtat	d’oportunitats, que comporta eliminar els obstacles que dificulten l’accés a l’ensenyament universitari i 
poder demostrar les pròpies capacitats en l’aprenentatge d’una disciplina. Aquest principi fa possible el d’universalitat (que 
vol fer arribar a la totalitat de la comunitat universitària els efectes del Pla) i fa efectiu el de normalització (que permet l’acti-
vitat normal de tota la comunitat universitària).

• El principi d’inclusió, que suposa quelcom més que la simple integració segregada en el grup, ja que pretén produir una 
igualtat efectiva en la vida del sistema universitari, tot i que hi pot introduir determinades mesures de flexibilització quan 
es consideri necessari. Amb ell es materialitzen els valors de la diversitat i la pluralitat social (referents a la presència de 
diferents formes de desenvolupament d’activitats, així com de perspectives vitals) i de la participació (que la totalitat de la 
comunitat estigui en disposició d’intervenir i col·laborar plenament en la vida acadèmica i universitària).

• El principi de responsabilitat social, que representa l’atribut que adopta la Universitat de Lleida en assumir el compromís 
de facilitar l’accessibilitat i permanència d’alumnes i personal com a signe de solidaritat (que defineix el model social que 
ha de presidir la institució universitària) i, alhora, de foment de la seua autonomia (que fa possible el ple desenvolupament 
personal i professional dels seus membres).

3. FiNALiTAT

Com es desprèn dels principis esmentats, la finalitat d’aquest pla és, com el seu nom indica, garantir la inclusió d’estudiants, 
PAS, PDi i ciutadans amb qualsevol diversitat funcional en el si de la Universitat, assegurant la igualtat d’oportunitats de tota la 
comunitat universitària. 

Per tal que això sigui possible, cal establir mesures d’acció positives seguint els principis anteriorment descrits. 

Els objectius específics que han de respondre a aquesta finalitat global del Pla queden detallats en el capítol 6 (Pla d’accions).

4. DURADA 

Aquest pla té una vigència prevista de sis anys (2014-2019) per tal de poder-lo executar amb prou amplitud i efectivitat. També 
es preveu fer-ne avaluacions parcials anualment per analitzar el grau d’acompliment, així com els problemes més remarcables 
que s’hagin presentat. 

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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5. ESTRUCTURA DEL PLA 

El present pla s’estructura en tres grans blocs, o àmbits. Aquests s’han d’entendre com a eixos vertebradors, a l’efecte d’orde-
nació dels principals objectius i actuacions que es volen portar a terme. Això vol dir que tots els continguts materials han estat 
situats en l’àmbit en què millor els escau el centre de gravetat, però també poden estar relacionats amb altres àmbits. Els àmbits 
afectats són:

a. El d’accessibilitat física a tots els espais de la UdL.

b. El d’accessibilitat a l’activitat acadèmica i de recerca.

c. El d’adequació dels serveis i de la política universitària.

En cadascun d’aquests àmbits s’han identificat uns objectius que, alhora que es refereixen a algunes de les dimensions que té 
l’àmbit, manifesten la voluntat de la UdL de concretar el sentit essencial d’aquestes línies d’acció que es volen assolir, o bé man-
tenir, en cas que siguin metes en constant execució.

Finalment, els objectius es concreten més per mitjà de les accions que es proposen en cadascun d’ells. Per tal de fer-les més 
versemblants en el pla operatiu, aquestes accions van acompanyades de la identificació dels òrgans de govern i de les unitats 
responsables de la seua realització i de la previsió temporal del seu assoliment. En aquest sentit, les actuacions s’han temporitzat 
en quatre categories de durada:

• Permanent: accions que ja es fan i que cal fer contínuament al llarg de tot el període.

• Curt termini: accions que es creu que es poden fer en un termini d’entre dotze i divuit mesos des de l’aprovació del Pla.

• Mitjà termini: accions que es creu que es poden fer en un termini d’entre divuit mesos i quatre anys des de l’aprovació del Pla.

• Llarg termini: accions que es creu que es poden fer en un termini superior als quatre anys des de l’aprovació del Pla.

6. PLA D’ACTUACiONS

6.1 Accions que s’han de portar a terme 
Sigles:

AFPU/CiD: àrea de Formació del Professorat Universitari / Coordinació d’innovació Docent

ASiC: àrea de Sistemes d’informació i Comunicacions

CR: Coordinació de Rectorat

EPS: Escola Politècnica Superior

G: Gerència

GA: Gestió Acadèmica

iCE-CFC: institut de Ciències de l’Educació – Centre de Formació Contínua

iL: institut de Llengües

ORi: Oficina de Relacions internacionals

OTi: Oficina Tècnica d’infraestructures

SBD: Servei de Biblioteca i Documentació

SiAU: Servei d’informació i Atenció Universitària

SP: Servei de Personal

SPRL: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
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VD: Vicerectorat de Docència

VC: Vicerectorat de Campus

VEPFC: Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua

VPA: Vicerectorat de Personal Acadèmic

VR: Vicerectorat de Recerca

ÀMBIT	1:	ACCESSIBILITAT	ALS	ESPAIS	FÍSICS	I	VIRTUALS	DE	LA	UdL	

OBJECTIUS ACCIONS UNITATS	POLÍTIQUES	I	FUNCI-
ONALS RESPONSABLES

PREVISIó

1. Garantir que els espais docents que uti-
litzen les persones amb diversitat funcional 
s’adaptin progressivament a les seues ne-
cessitats i avançar en l’eliminació de les bar-
reres arquitectòniques dels edificis i espais 
de la UdL, tant planificant millores anuals 
com assumint les necessitats urgents per a 
la matriculació de nous estudiants.

1.1 Vetllar perquè les noves infraestruc-
tures i equipaments que es creïn siguin 
accessibles per a tothom.

VC, OTi, 
UdLxTothom, SiAU

Permanent 

1.2 D’acord amb els plànols dels edifi-
cis, senyalitzar els recorreguts i espais 
accessibles per facilitar l’organització 
de la docència dels estudiants amb ne-
cessitats especials.

SPRL Mitjà termini

1.3 Substituir progressivament les por-
tes d’ingrés als edificis que no siguin 
accessibles.

OTi, SPRL Llarg termini

1.4 Adaptar progressivament els tau-
lells d’atenció al públic que no siguin 
accessibles.

OTi, SPRL Mitjà termini

1.5 Adaptar progressivament l’auditori i 
altres sales d’actes quant a places re-
servades, accés a les tarimes i sortides 
d’emergència.

OTi, SPRL Mitjà termini

1.6 incorporar tecnologia per a per-
sones amb deficiència auditiva (bucle 
magnètic) a l’auditori i sales d’actes.

UdLxTothom, SiAU Curt termini

1.7 Adaptar progressivament els recor-
reguts i sortides d’emergència.

OTi, SPRL Mitjà termini

1.8 Elaborar un pla específic d’evacua-
ció en cas d’emergència per a les per-
sones amb diversitat funcional.

Centres, SPRL Mitjà termini

1.9 Consensuar amb els diversos cen-
tres la creació d’un lloc de pràctiques 
perquè un o una estudiant treballi te-
mes d’accessibilitat.

VEPFC, VD, EPS Mitjà termini

1.10 Vetllar perquè els elements d’in-
fraestructura i de transport de l’entorn 
universitari de competència aliena a la 
UdL estiguin adaptats a les persones 
amb diversitat funcional.

VC Permanent 

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php


Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida · núm. 161 · setembre/octubre de 2014      https://seuelectronica.udl.cat/bou.php 67

ÍNDEX

2. Adaptar progressivament els elements 
de contingut informatiu i de comunicació 
institucional en qualsevol format que utilitza 
la UdL.

2.1 Garantir l’accessibilitat dels webs de la 
UdL (tant dels centres —facultats i escoles— 
com dels serveis centrals) i fer una revisió 
de la seua adequació a les persones amb 
diversitat funcional, especialment, de l’espai 
virtual d’aprenentatge (Sakai).

CR, VC, ASiC, EPS Mitjà termini

2.2 Consensuar amb la direcció de l’EPS la 
creació d’un lloc de pràctiques per a un o una 
estudiant del grau en Enginyeria informàtica 
que permeti revisar les eines informàtiques 
de la UdL, així com la possibilitat de fer el 
TFG sobre aquest àmbit a la UdL. 

VEPFC, VD, EPS Mitjà termini

2.3 Avaluar prèviament la idoneïtat, dins del 
marc de l’accessibilitat, d’eines i recursos 
TiC que la UdL es proposi incorporar.

CR, VC, ASiC, EPS Mitjà termini

2.4 Establir directrius per a la creació i difusió 
de continguts informatius i acadèmics, que 
garanteixin la plena accessibilitat a la seua 
informació.

CR, VC, ASiC, EPS Curt termini

2.5 Fer un recull de recursos informatius 
sobre l’accessibilitat fora de l’entorn 
universitari, de la ciutat de Lleida, referents 
a àmbits com la cultura, l’habitatge, les 
instal·lacions esportives, el transport i els 
serveis sanitaris.

UdLxTothom, SiAU Curt termini

ÀMBIT	2:	ACCESSIBILITAT	A	L’ACTIVITAT	ACADÈMICA	I	DE	RECERCA

OBJECTIUS ACCIONS UNITATS	POLÍTIQUES	I	FUNCI-
ONALS RESPONSABLES

PREVISIó

3. Convertir el tema de l’accessibilitat, 
en tots els seus vessants, en objecte de 
formació i recerca.

3.1 Organitzar cursos de formació per 
al professorat docent de la UdL per 
conèixer millor les necessitats dels 
alumnes amb diversitat funcional i 
poder adaptar la seua docència.

AFPU/CiD Curt termini

3.2 introduir en la formació dels 
becaris de col·laboració en serveis i 
unitats, coneixements relacionats amb 
la diversitat funcional.

UdLxTothom, SiAU Curt termini

3.3 Organitzar cursos d’accessibilitat 
del web adreçat al personal 
d’administració i serveis (PAS). 

G, SP Curt termini

3.4 incentivar els grups de recerca a 
la investigació en matèria d’autonomia 
de les persones amb diversitat 
funcional.

VR, UdLxTothom Mitjà termini
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4. Garantir l’atenció necessària en l’àmbit 
formatiu als alumnes amb diversitat 
funcional o dificultats d’aprenentatge 
específiques.

4.1 Fer l’acollida a l’estudiant amb 
necessitats especials i informar-ne el 
centre i la persona designada del seu 
deganat o direcció.

UdLxTothom, SiAU Permanent 

4.2 Disposar de referents d’acollida 
(persones assessores) especialistes 
de l’àmbit pedagògic, arquitectònic, 
domòtic i sanitari amb la finalitat de 
dissenyar un pla individualitzat per 
a la integració de les persones amb 
diversitat funcional.

VEPFC, UdLxTothom Mitjà termini

4.3 Establir contactes amb el 
professorat dels alumnes amb 
diversitat funcional, per posar-los en 
antecedents de les característiques 
d’aquests i els requeriments que 
demanin. 

UdLxTothom, SiAU Permanent

4.4 Vetllar per l’adaptació de l’espai 
docent a les necessitats de l’estudiant 
amb diversitat: il·luminació, sonoritat, 
accessibilitat, etc.

UdLxTothom, SiAU, centres, OTi Permanent

4.5 Vetllar per l’aplicació de les 
adaptacions metodològiques que 
s’hagin establert: anticipació de 
materials, més temps per fer les 
tasques, adaptació de l’avaluació, 
materials accessibles, adaptació de 
continguts...

UdLxTothom, SiAU, centres Permanent 

4.6 Facilitar als alumnes amb 
diversitat funcional els corresponents 
llocs de pràctiques accessibles i 
l’adaptació dels seus requisits.

Centres, OTi Curt termini

5. Disposar dels recursos humans 
i materials, així com de les ajudes 
tècniques necessàries, per facilitar 
l’aprenentatge i desenvolupament de 
l’estudiantat amb diversitat funcional.

5.1 Gestionar tot el procés dels 
assistents de suport que facin 
acompanyament als alumnes 
amb diversitat funcional que ho 
requereixin, amb la finalitat que 
aquests rebin ajuda, tant personal 
com acadèmica, d’un company.

UdLxTothom, SiAU Permanent 

5.2 Gestionar els recursos 
materials i les ajudes tècniques en 
dipòsit: ordinadors per fer proves 
d’avaluació, programari d’accés a 
la informació visual i digital, etc. i 
comprar progressivament el que es 
vagi necessitant.

UdLxTothom, SiAU Permanent 

5.3 Determinar el procediment 
que s’ha de seguir per demanar 
la utilització de recursos i ajudes 
tècniques (interns i/o externs), 
tot revisant el protocol actual per 
preveure la seua utilització per 
persones sense reconeixement de 
discapacitat.

UdLxTothom, SiAU Curt termini
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ÀMBIT	3:	ADEQUACIó	DELS	SERVEIS	I	LA	POLÍTICA	UNIVERSITÀRIA

OBJECTIUS ACCIONS UNITATS	POLÍTIQUES	I	
FUNCIONALS RESPON-
SABLES

PREVISIó

1. Planificar i coordinar els recursos 
necessaris per garantir l’autonomia 
personal i per prestar atenció i suport 
integral a les persones amb diversitat 
funcional que presentin necessitats 
especials.

1.1 Gestionar la convocatòria anual 
d’ajudes econòmiques de la UdL per 
als alumnes amb necessitats especials.

UdLxTothom, SiAU Permanent

1.2 Elaborar i mantenir actualitzat un 
catàleg de recursos dels ajuts tècnics 
i personals de la UdL que es posen 
a disposició de les persones amb 
diversitat funcional.

UdLxTothom, SiAU Curt termini

1.3 Dissenyar els protocols necessaris 
per establir els procediments que calgui 
seguir davant de les demandes més 
freqüents que arriben a UdLxTothom.

UdLxTothom, SiAU Mitjà termini

1.4 Promoure la designació a cada 
centre d’una persona vinculada al 
deganat o la direcció, responsable 
del seguiment de la integració i 
desenvolupament acadèmic dels 
estudiants amb necessitats especials. 

VEPFC, centres Curt termini

1.5 Fomentar l’elaboració dels plans 
d’inclusió personalitzats per al col·lectiu 
de l’estudiantat i, si s’escau, altres 
membres de la comunitat universitària 
en relació amb el seu entorn immediat 
d’activitat. 

VPA, G, UdLxTothom Mitjà termini

1.6 Crear i reglamentar una comissió 
interna d’experts de la UdL per estudiar 
i valorar els casos de persones amb 
dificultats de desenvolupament i 
trastorns de l’aprenentatge i la seua 
adaptació curricular.

VEPFC, UdLxTothom Curt termini

1.7 Establir convenis de col·laboració 
amb entitats de solvència contrastada 
representatives dels diferents tipus de 
discapacitats per traspassar la seva 
experiència als estudiants i personal de 
la UdL que puguin requerir-ho.

VEPFC, UdLxTothom Mitjà termini
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2. Gestionar la informació amb relació a 
la comunitat universitària amb diversitat 
funcional i fer la difusió adient del Pla 
entre la comunitat universitària i externa.

2.1 Garantir la informació adequa-
da i actualitzada a tota la comunitat 
universitària en matèria de necessitats 
especials amb relació als diferents tipus 
de diversitat funcional.

UdLxTothom, SiAU Curt termini

2.2 Establir els mecanismes informatius 
necessaris per donar a conèixer el Pla 
a nivell intern i extern.

VEPFC, SiAU, àrea de 
Comunicació de la UdL

Curt termini

2.3 Crear un sistema provisional de 
registre dels alumnes de primer curs 
amb diversitat funcional a partir de les 
dades de matrícula i complementar-lo 
amb entrevistes personals. 

GA, UdLxTothom, SiAU Curt termini

2.4 Posar en funcionament a la UdL el 
programa de base de dades que s’ha 
de crear entre les universitats públiques 
catalanes.

UdLxTothom, SiAU, 
ASiC

Mitjà termini

2.5 Establir, en col·laboració amb els 
serveis d’Ensenyament, un sistema 
d’informació prèvia a l’accés a la UdL 
que doni orientació i suport als futurs 
alumnes.

VEPFC, iCE-CFC, SiAU Mitjà termini

2.6 Mantenir i potenciar els 
mecanismes per recollir i atendre les 
necessitats, suggeriments i queixes 
que fan arribar els alumnes amb 
diversitat funcional.

UdLxTothom, SiAU Permanent 

3. Dur a terme polítiques d’integració 
pel que fa a la formació més enllà de les 
aules.

3.1 Valorar la possibilitat d’adaptar 
els processos d’aprenentatge als 
estudiants que, per raó d’hospitalització 
prolongada o permanència domiciliària 
obligada, no puguin assistir a classe.

VEPFC,
UdLxTothom, SiAU

Mitjà termini

3.2 Garantir l’adaptació de l’avaluació 
de les terceres llengües a les persones 
amb dificultats sensorials (parla i oïda)*.

iL Curt termini

3.3 Revisar la normativa del Servei de 
Biblioteca i Documentació per mirar 
d’ampliar el termini de préstec en funció 
del grau i tipus de discapacitat.

VC, SBD Curt termini

3.4 Garantir l’accés al fons documental 
i altre material del Servei de Biblioteca 
i Documentació i facilitar ajudes 
tècniques.

VC, SBD, UdLxTothom, 
SiAU

Mitjà termini

3.5 Establiment de protocols i criteris 
que s’han de seguir per facilitar 
la participació dels alumnes amb 
diversitat funcional en programes 
d’intercanvi amb altres universitats.

UdLxTothom, SiAU, ORi Mitjà termini

3.6 Col·laborar amb l’iCE per a la 
creació d’equips que donin suport a les 
activitats de sensibilització i formació 
universitàries i interuniversitàries.

iCE, UdLxTothom Mitjà termini
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4. Dur a terme polítiques d’integració pel 
que fa a la inserció laboral dels alumnes 
amb diversitat funcional.

4.1 Estudiar la creació d’una borsa de 
treball específica per a alumnes amb 
diversitat funcional titulats a la UdL i 
millorar els canals d’informació referent 
a l’oferta de places de treball.

VEPFC,
UdLxTothom, SiAU

Mitjà termini

4.2 Assessorar i/o orientar les facultats 
i centres en la tasca de gestionar els 
llocs de pràctiques remunerades per 
a postgraduats a fi que puguin ser 
accessibles als titulats amb diversitat 
funcional.

Centres (coordinadors de 
pràctiques)

Curt termini

4.3 Establir convenis de col·laboració 
amb les entitats del tercer sector re-
presentatives de les persones amb di-
versitat funcional que gestionin serveis 
d’intermediació laboral en l’empresa 
ordinària, preferentment, o en centres 
especials de treball, perquè permetin 
desenvolupar-se professionalment 
l’estudiant amb diversitat funcional. 

VEPFC,
UdLxTothom, SiAU

Mitjà termini

7. RESPONSABiLiTAT DEL PLA D’iNCLUSió

El Pla d’inclusió s’executarà des del Programa UdLxTothom, adscrit al Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua. 
El Programa UdLxTothom tindrà el suport del SiAU i es durà a terme amb col·laboració de la resta de centres, departaments i uni-
tats implicats en aquest pla, tal com queda expressat en la columna corresponent dels diferents àmbits i accions. En aquest sentit, 
es recomana als centres i departaments que, en la mesura de les seves possibilitats, siguin sensibles a la situació del professorat 
amb algun nivell de discapacitat reconeguda legalment, en especial, pel que fa als àmbits 1 i 3, o, en termes de conciliació, en el 
cas de familiar de primer grau amb una discapacitat legalment reconeguda.

8. DiFUSió, SEGUiMENT i AVALUACió

En primer lloc, caldrà fer una difusió adequada del Pla entre la comunitat universitària i externa, mitjançant els mitjans de co-
municació de la UdL i del territori: web institucional, web SiAU i UdLxTothom, informació a centres (deganats, direccions, caps 
d’estudis), informació a l’estudiantat mitjançant els consells central i de cada escola o facultat i altres vies tecnològiques (correu 
electrònic, xarxes socials...), i a nivell més general, també a través de la premsa, la ràdio i la televisió.

Anualment es durà a terme una avaluació del grau d’assoliment de les accions previstes amb durada permanent, a curt o a mitjà 
termini. L’avaluació serà duta a terme per la coordinació del Pla.

En acabar els sis anys de vigència, el Pla serà objecte d’una avaluació completa i, en conseqüència, es decidiran les modifica-
cions de les quals haurà de ser objecte. Aquesta revisió la durà a terme una comissió o grup de treball sota la presidència del 
vicerector o vicerectora responsable del Programa UdL per a Tothom i amb la participació dels representants de tots els òrgans 
de la comunitat universitària implicats en el Pla.

9. ANNEX: LEGiSLACió

•	 Disposició	addicional	setena	de	la	Llei	orgànica	4/2007,	de	12	d’abril,	per	la	qual	es	modifica	la	Llei	orgànica	6/2001,	
de	21	de	desembre,	d’universitats	(LOMLOU)

Elaboració de plans destinats a persones amb necessitats especials.

Les universitats, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i amb la consulta prèvia de les organitzacions 
representatives dels respectius sectors socials concernits, han d’elaborar els plans que donin compliment al mandat que preveu 
la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la redacció que en fa 
aquesta Llei.

•	 Disposició	addicional	vint-i-quatrena	de	la	Llei	orgànica	6/2001,	de	21	de	desembre,	d’Universitats	(LOU),	d’acord	
amb	la	redacció	donada	per	la	Llei	orgànica	4/2007,	de	12	d’abril	(LOMLOU)

De la inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats.

* Segons estipula el Reglament de la Comissió interuniversitària per a l’Acreditació de Terceres Llengües dels Estudiants amb Discapacitat (“Disca-
pacitat i acreditació lingüística”, document aprovat per la CAAE en la sessió de 5 de novembre de 2013).
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1. Les universitats han de garantir la igualtat d’oportunitats dels estudiants i altres membres de la comunitat universitària amb 
discapacitat, proscriure qualsevol forma de discriminació i establir mesures d’acció positiva tendents a assegurar la seva 
participació plena i efectiva en l’àmbit universitari.

2. Els estudiants i els altres membres amb discapacitat de la comunitat universitària no poden ser discriminats per raó de la 
seva discapacitat ni directament ni indirectament en l’accés, l’ingrés, la permanència i l’exercici dels títols acadèmics i d’una 
altra classe que tinguin reconeguts.

3. Les universitats han de promoure accions per afavorir que tots els membres de la comunitat universitària que tinguin neces-
sitats especials o particulars associades a la discapacitat disposin dels mitjans, els suports i els recursos que assegurin la 
igualtat real i efectiva d’oportunitats en relació amb els altres components de la comunitat universitària.

4. Els edificis, instal·lacions i dependències de les universitats, inclosos també els espais virtuals, així com els serveis, proce-
diments i el subministrament d’informació, han de ser accessibles a totes les persones, de manera que no s’impedeixi a cap 
membre de la comunitat universitària, per raó de discapacitat, l’exercici del seu dret a ingressar, desplaçar-se, romandre, 
comunicar-se, obtenir informació o altres d’anàloga significació en condicions reals i efectives d’igualtat.

Els entorns universitaris han de ser accessibles d’acord amb les condicions i en els terminis establerts a la Llei 51/2003, de 
2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i en les 
seves disposicions de desplegament.

5. Tots els plans d’estudis proposats per les universitats han de tenir en compte que la formació en qualsevol activitat professio-
nal s’ha de fer des del respecte i la promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal i disseny per a tothom.

6. D’acord amb el que estableixen l’article 30 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, i les seves 
normes de desplegament, els estudiants amb discapacitat, considerant se com a tals els compresos a l’article 1.2 de la Llei 
51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapa-
citat, tenen dret a l’exempció total de taxes i preus públics en els estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari.
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•	 Acord núm. 245/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven els títols propis de formació contínua.

EXPERT.	NOVA	PROPOSTA

Títol Coordinador/a Convenis ECTS Preu/€ Alum	mín/màx Dates Àmbit Observacions

Expert universitari en Coaching organitzacional Gorka Bartolomé Anguita Sí 20 1.250 5/20 02-2015/09-2015 Recursos Humans Modalitat: No presencial

Expert universitari en Mindfulness i la seva aplicació en la relació d’ajuda Luisa Conejos Ara No 24 1.370 20/30 01-2015/02-2016 Salut Modalitat: Presencial

Expert universitari en Art i ciència: fusió creativa Ximo Company Climent i  
Vicente Medina Piles

No 30 1.350 12/25 10-2014/05-2015 Cultura i Societat Modalitat: Semipresencial.

Expert universitari en Gestió de serveis Ti Marta Almansa Ferrer No 26 1.750 Mín. 20 01-2015/05-2015 Empresa Modalitat: Presencial

ESPECIALISTA	NOVA	PROPOSTA

Títol Coordinador/a Convenis ECTS Preu/€ Alum	mín/màx Dates Àmbit Observacions

Especialista universitari en Competències emocionals a les organitzacions Ramona Ribes Castells No 20 1.056 20/40 03-2015/06-2015 Educació Modalitat: Presencial 

Especialista universitari en Educació emocional Ramona Ribes Castells No 20 1.056 32/40 10-2014/01-2015 Educació Modalitat: Presencial 

Especialista universitari en Coaching Gorka Bartolomé Anguita Sí 20 2.850 8/20 10-2014/10-2015 Recursos Humans Modalitat: Presencial 

Especialista universitari en Coaching organitzacional Gorka Bartolomé Anguita Sí 20 1.250 8/20 02-2015/09-2015 Recursos Humans Modalitat: Presencial 

Especialista universitari en Gestió estratègica i millora contínua de les TiC Marta Almansa Ferrer No 12 1.200 Mín. 20 05-2015/07-2015 Empresa Modalitat: Presencial

	CURSOS	DE	FORMACIó	DE	CURTA	DURADA.	FUNDACIó	TRIPARTITA

Títol Coordinador/a Convenis ECTS Preu/€ Alum	mín/màx Dates Àmbit Observacions

Coach de PNL per a professionals. 1a edició Sara Sampedro Escuer No 6 850 18/24 10-2014/11-2014 Empresa Modalitat: Presencial

Programa executiu en direcció de marketing y vendes Sara Sampedro Escuer No 8 1.150 Mín. 10 01-2015/03-2015 Empresa Modalitat: Presencial

Programa executiu en direcció general Sara Sampedro Escuer No 7 925 13/30 11-2014/01-2015 Empresa Modalitat: Presencial

Programa executiu de gestió d’equips i talent Sara Sampedro Escuer No 6 925 Mín. 15 02-2015/04-2015 Empresa Modalitat: Presencial

Programa executiu d’habilitats i competències de lideratge Sara Sampedro Escuer No 9 1.300 13/30 02-2015/04-2015 Empresa Modalitat: Presencial

Programa executiu d’habilitats directives Sara Sampedro Escuer No 5 925 Mín. 5 01-2015/02-2015 Empresa Modalitat: Presencial
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•	 Acord	núm.	246/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aproven	les	modificacions	substan-
cials	dels	màsters	universitaris	per	al	curs	2015-2016.

FITXA	DE	SOL·LICITUD	PER	A	LA	MODIFICACIó	SUBSTANCIAL	DE	LA	TITULACIó

DENOMINACIó	DE	LA	TITULACIó:	MáSTER	UNIVERSITARIO	EN	CIENCIAS	JURÍDICAS

MODiFiCACió 1

1.	Denominació	 del	 Canvi:	modificación del reparto de créditos entre el módulo obligatorio y el módulo optativo para crear 
dos líneas de especialización

2.	Apartat	 de	 la	 memòria	 verificada	 que	 es	 modifica:	 1.5 Criterios y requisitos de matriculación y 5 Planificación de la 
titulación

3.	Descripció	i	justificació	dels	canvis

Los objetivos perseguidos con la presente modificación sustancial son dos, en primer

lugar incrementar el componente de especialización del máster para responder mejor a la demanda social en este punto y, en 
segundo lugar, posibilitar el encaje con el Máster de la Abogacía, a fin de poder ofertar una doble titulación de posgrado a los 
Graduados en Derecho. La modificación afecta a las asignaturas obligatorias y a las optativas, por cuanto se reduce el Módulo 
Obligatorio que pasa de tener 36 a 30 créditos y se crean dos Especialidades bien determinadas, dos Módulos Optativos de 
18 créditos cada uno, que se elegirán en bloque por el alumno según opte por la Especialidad en Derecho de Empresa o por 
la Especialidad en Derecho internacional y de la Unión Europea. Ello implica que con los mismos créditos (60 ECTS), y 
manteniendo contenidos y competencias se logra la especialización, puesto que todos los alumnos terminarán el posgrado 
como especialistas, o bien en Derecho de Empresa, o bien en Derecho internacional y de la Unión Europea, según su elección.

El cambio en ambos módulos se articula de la siguiente manera:

Módulo	Obligatorio	Actual Total
ECTS: 36

Módulo	Obligatorio	Nuevo Total
ECTS: 30

Derechos fundamentales: dimensión
interna, europea e internacional

6 Derechos fundamentales: dimensión interna, euro-
pea e internacional

6

Derecho administrativo especial estatal y auto-
nómico

6 Metodología de la investigación jurídica 6

Derecho, empresa y mercado 6 Derecho, empresa y mercado 6

Política criminal y sistema de justicia penal 6 Política criminal y sistema de justicia penal 6

Persona, familia y patrimonio 6 Derecho Privado Patrimonial 6

Derecho y resolución de conflictos 6

Trabajo	Final	de	Máster 12 Trabajo	Final	de	Máster 12

Módulo	Optativo	actual

Se	ofertan	24	ECTS	de	los	cuales	el alumno 
puede	escoger	12.

Optatividad-Especialidad

Se	 ofertan	 un	 total	 de	 36	 ECTS	 en dos 
bloques	 de	 18	 ECTS	 cada	 uno, para que el 
alumno elija una rama de especialización.

Especialidad Derecho de Empresa

Régimen Jurídico del Empleo Público 3 Comparative Introduction to Business Law and Glo-
bal Markets

3

Derecho Penal de la función pública 3 Derecho Privado de la Contratación 3

Actuaciones y procedimientos de
aplicación de los tributos

3 Derecho de la contratación laboral 3

Tratamiento jurídico de la insolvencia empresarial 3 Tratamiento jurídico de la insolvencia empresarial 3

Derecho contractual europeo 3 Análisis contable de la insolvencia
empresarial

3
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Propiedad intelectual y sociedad de la información 3 Fiscalidad internacional de la Empresa 3

Metodología de la investigación de la ciencia jurí-
dica

3 Especialidad en Derecho Internacional
y de la Unión Europea

Técnicas del opositor 3 European Private International Law 3

Las relaciones exteriores de la Unión Europea 3

La Europa social: política social y ocupación 3

Políticas económicas y convergencia en la Unión 
Europea

6

Derecho penal internacional y delincuencia transna-
cional

3

4. Data d’aprovació pels òrgans corresponents del centre:

Òrgan Responsable del POP (en el cas de màsters): 16 DE OCTUBRE DE 2014

5.	Indicar	si	aquesta	modificació	ha	sorgit	de	l’informe	de	seguiment	de	la	titulació: NO

MODiFiCACió 2

1. Denominació	del	Canvi:	Modificación	de	la	denominación	del	màster	para	indicar	las	dos	especialidades

2. Apartat	de	la	memòria	verificada	que	es	modifica:	1.1. Denominación 5 Planificación de la titulación

3. Descripció i justificació dels canvis

La denominación del Máster en Ciencias Jurídicas, tras esta modificación sustancial

sería la siguiente: MASTER UNiVERSiTARiO EN CiENCiAS JURÍDiCAS.

Especialidad en Derecho de Empresa, o bien MASTER UNiVERSiTARiO EN CiENCiAS JURÍDiCAS. Especialidad en De-
recho internacional y de la Unión Europea.

4. Data d’aprovació pels òrgans corresponents del centre:

òrgan	Responsable	del	POP	(en	el	cas	de	màsters):16	de	octubre	de	2014

5. Indicar	si	aquesta	modificació	ha	sorgit	de	l’informe	de	seguiment	de	la	titulació	NO

FITXA	DE	SOL·LICITUD	PER	A	LA	MODIFICACIó	SUBSTANCIAL	DE	LA	TITULACIó	

Denominació	de	la	titulació:	Màster	en	Investigació	Biomèdica

Sol·licitem que es retiri la Modificació 1 corresponent al “Canvi en els requisits generals d’accés” que vàrem presentar i es va 
aprovar el mes de maig 2014 (Acord núm. 125/2014 del Consell de Govern de 28 de maig de 2014, pel qual s’aproven les modi-
ficacions dels màsters curs 2014-2015) i es substitueixi per la present proposta.

MODiFiCACió 1 

1. Denominació del Canvi: Canvi en els requisits generals d’accés

2. Apartat	de	la	memòria	verificada	que	es	modifica:	4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes

3. Descripció	i	justificació	dels	canvis 

Els canvis que es proposen són:
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1. Retirar el llistat de titulacions amb accés al màster perquè és massa restrictiu i genera un ordre de preferència:

“Atendiendo a los títulos existentes en la actualidad se establece la siguiente prioridad en la admisión:

Las titulaciones oficiales españolas que tendrán preferencia para el acceso son:

Ldos o graduados en Ciencias Biomédicas

Ldos o graduados en Biotecnología

Ldos o graduados en Bioquímica

Ldos o graduados en Biología

Ldos o graduados en Biología Humana

Ldos o graduados en Medicina

Ldos o graduados en Farmacia

Ldos o graduados en Genética

Ldos o graduados en Odontología

Ldos o graduados en Veterinaria

Ldos o graduados en Química

Las titulaciones oficiales españolas que pueden tener acceso al máster pero que requieren de la realización del Módulo de Nive-
lación de 60 ECTS como complemento formativo son:

Ddos o graduados en Nutrición Humana y Dietética

Ddos o graduados en Enfermería

Ddos o graduados en Fisioterapia”

2. Afegir el text següent que conté un llistat de les titulacions d’accés sense un ordre preferent i afegeix algunes titulacions que 
no hi eren incloses incialment, com són Nanociència i Nanotecnologia, Nutrició Humana i Dietètica i Microbiologia. També deixa 
oberta la possibilitat que la Comisió d’Estudis del Màster pugui donar accés a titulacions no incloses en el llistat però que donin 
una formació equivalent a les titulacions d’accés.

“Las titulaciones oficiales españolas que tienen acceso a este máster son las de los ámbitos: científico-naturales o de la salud, 
como son los Licenciados o Graduados en Ciencias Biomédicas, Biotecnología, Nanociencias y Nanotecnología, Bioquímica, 
Biología, Biología Humana, Medicina, Farmacia, Genética, Odontología, Nutrición humana y dietética, Veterinaria, Química y 
Microbiología. 

Para las titulaciones que no aparezcan en este listado, pero que aporten al alumno una formación y unas competencias equiva-
lentes al perfil de ingreso, la Comisión de Estudios del Máster podrá valorar y determinar si el alumno tiene acceso al máster o 
requiere de unos complementos formativos.

3. Pel que fa als alumnes que hauran de cursar el Curs d’Anivellament de 60 ECTS s’hi afegeixen els Diplomats, quedant el text 
redactat de la següent forma:

“Los estudiantes que acrediten una formación previa de 180 ECTS o provengan de una Diplomatura con una titulación de los ám-
bitos científico-naturales o de la Salud, deberán cursar como complementos formativos el Módulo	de	Nivelación	de	60	ECTS”

Aquests canvis han sorgit del fet que el llistat de titulacions amb accés al màster, que es va presentar en la memòria verificada 
no inclou totes les titulacions que haurien de tenir accés a aquest títol, i donat que en l’actualitat el nombre de titulacions en els 
àmbits científico-naturals i de la salut està en constant creixement i canvi hem cregut necessari d’incloure les titulacions que fal-
taven i alhora fer una redacció dels requisits d’accés més flexible i oberta a possibles noves titulacions que hagin sorgit en altres 
universitats de l’estat o que es creïn en un futur, per tal de no excloure alumnes amb una formació equivalent a la requerida. 
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Cal remarcar que no s’exigeix de cursar complements formatius a titulacions de 240 ECTS que atorguen a l’alumne una formació 
que no està orientada de forma específica a la recerca biomèdica, però que pel seu perfil pot haver-hi algun estudiant interessat 
en continuar la seva formació de postgrau en aquest àmbit perquè té interès en fer la tesi doctoral. Per exemple, en els plans d’es-
tudis de titulacions com són Odontologia, Química, Microbiologia, Nutrició humana i dietètica, Veterinària, entre altres, hi trobarem 
mancances en alguns dels continguts que estan inclosos en el curs d’anivellament, però donat que són alumnes que han finalitzat 
un grau, tenen la maduresa i la capacitat per documentar-se i aprendre nous conceptes de forma autònoma. Per tant es considera 
que són persones capacitades per assolir les competències incloses en el màster amb èxit. A més, donada la importància que té 
avui en dia la creació de grups interdisciplinaris en l’avenç de la recerca, la incorporació als grups d’investigadors amb diferents 
perfils de formació enriqueix molt i és un aspecte que caldria afavorir.

Val a dir també, que el mòdul d’anivellament que s’ha proposat en la memòria, es composa d’assignatures dels graus de Ciències 
Biomèdiques i de Biotecnologia i que per tant l’alumne les cursarà incorporant-se dins del grup d’estudiants del grau. Això s’ha 
previst de fer-ho així perquè hi haurà pocs alumnes per curs que hagin de cursar aquest mòdul (com a màxim seran 1 o 2, si és 
que n’hi ha algun), per tant és inviable proposar un mòdul d’anivellament específic i exclusiu pel màster. Dit això, algunes de les 
assignatures incloses en aquest mòdul no les trobarem en molts dels graus que es van incloure en el llistat de titulacions d’accés 
al màster i que va ser aprovat.

4. Data	d’aprovació	pels	òrgans	corresponents	del	centre:

Junta de Facultat (en el cas de Graus):

Òrgan Responsable del POP (en el cas de màsters):

5. Indicar	si	aquesta	modificació	ha	sorgit	de	l’informe	de	seguiment	de	la	titulació:

Aquesta modificació no ha sorgit de l’informe de seguiment, perquè encara no s’ha fet el seguiment del curs 2013-14. La neces-
sitat d’introduir aquest canvi es va posar de manifest des del primer període de pre-inscripció al màster, que va fer que alumnes 
graduats en Nutrició Humana i dietètica per la UdL interessats en fer aquest màster, s’haguessin de matricular a màsters d’altres 
universitats per a poder tenir accés als estudis de doctorat en projectes de recerca biomèdica. A més per al curs 2014-15 hi ha 
hagut un alumne Graduat en Nanociències i Nanotecnologia per la UAB que s’ha interessat en fer aquest màster, i tot i tenir un 
perfil de formació equivalent al d’un biotecnòleg no s’ha pogut matricular degut a que la seva titulació no s’havia inclòs en el llistat.

En tota modificació caldrà complimentar:

• Fitxa de la sol·licitud (degudament aprovada pels òrgans responsables de la UdL).

• La darrera memòria de la titulació verificada pel Consejo de Universidades. indicant les modificacions de la següent forma:

 - Ressaltada en vermell la informació nova

 - Ratllat el text que es vulgui suprimir.

•	 Acord núm. 247/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven les resolucions dels trams 
docents	autonòmics	del	PDI	de	l’AQU.	Catalunya	del	2013.

•	 Acord núm. 248/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven les resolucions dels trams 
de	gestió	del	PDI	de	l’AQU.	Catalunya	del	2013.

•	 Acord	núm.	249/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	modificació	d’alguns	punts	
del PDA.

ADEQUACIó	D’ALGUNS	PUNTS	DEL	PDA

A proposta de la Comissió de Seguiment del PDA s’efectuen els canvis següents al capítol cinquè de Document de personal 
acadèmic de la UdL, 2012-2020: 

• A l’apartat de Projectes, i com a conseqüència de canvis en les convocatòries del MiNECO, a la taula de l’Annex 1 (pàgina 
38), substituir el text “Plan Nacional (convocatòria Fundamental no Orientada) iNiA i FiS, per “Plan Nacional (convocatòria 
Fundamental no Orientada, Retos de la Sociedad i Excelencia), INIA i FIS”.

• A l’apartat de Comissariat d’Exposicions, afegir a la taula de l’Annex 1 (pàgina 39): “Els punts es dividiran proporcionalment al 
nombre de Comissaris/es. Els interessats ho han de comunicar al Vicerectorat de Recerca que validarà les dades” 

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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• A l’apartat 5.6 del Document (pàgina 25) substituir el text “Càrrecs de gestió (dades introduïdes per la Secretaria General i 
secretaries de centres)”, per “Càrrecs de gestió no remunerats (dades introduïdes per la Secretaria General i les secretaries 
dels Centres)” i substituir el text “Servei de Personal: trams de recerca” per “Servei de Personal: trams de recerca i càrrecs 
de gestió remunerats”

• A l’apartat 5.3 d), corresponent a l’assignació de crèdits docents a pràctiques clíniques, pràctiques assistencials i rotatori (pà-
gina 22), substituir el text “Pel que fa al rotatori del Grau de Medicina, la totalitat dels crèdits són impartits per professionals 
sanitaris en els seu lloc de treball habitual. En aquesta cas, l’assignació de crèdits docents a les assignatures que configuren 
el rotatori és del 10% dels crèdits de les assignatures per a cada grup petit”, per “Pel que fa al rotatori del Grau de Medicina, 
la totalitat dels crèdits són impartits per professionals sanitaris en els seu lloc de treball habitual. A partir de l’experiència 
d’aquests professionals, s’ha estimat que l’assignació de crèdits docents a les assignatures que configuren el rotatori del 
Grau de Medicina sigui del 5,2% dels crèdits de cada assignatura per cada estudiant matriculat”

•	 Acord	núm.	250/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	procediment	específic	per	
a la promoció del professorat col·laborador permanent de la UdL.

La figura del professorat col·laborador es va establir per primer cop a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats 
i va ser eliminada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril. Tot i això es va establir un període transitori de regulació en el que, 
el professorat contractat en la categoria de col·laborador permanent que a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2007 de 12 
d’abril (LOMLOU), el 3 de maig de 2007, complia les condicions establertes en la disposició addicional tercera, podia accedir 
directament a la categoria de professor agregat o professora agregada.

Lomlou. Disposició addicional tercera. Dels actuals professors col·laboradors

Els qui a l’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin contractats com a professores i professors col·laboradors d’acord amb la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, poden continuar en l’exercici de les seves funcions docents i investigadores.

Així mateix, els qui estiguin contractats com a col·laboradors amb caràcter indefinit, tinguin el títol de doctor o l’obtinguin després 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i rebin l’avaluació positiva a què es refereix l’apartat

a. de l’article 52, accediran directament a la categoria de professora o professor contractat doctor, en les seves pròpies places.

L’esmentada disposició addicional té com a objecte el facilitar l’extinció d’aquestes places i a la vegada, tot i que no es diu de 
forma expressa, donar compliment al que senyala l’article 35 de la Constitució en relació amb el dret a la promoció i carrera 
professional. Dret aquest també reconegut de forma expressa en l’article 19.1 del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i 
d’aplicació al personal de les universitats públiques tal i com senyala l’article 2.1 de la mateixa llei.

La Universitat de Lleida d’acord amb aquesta legislació va convocar un total de 46 places de professor/a col·laborador/a fins al 3 
de maig de 2007. A dia d’avui s’han integrat en la nova categoria de professorat agregat un total de 15 professors. La promoció del 
professorat amb més mèrits acadèmics és un dels aspectes de la carrera professional que estimula l’assoliment de l’excel·lència 
de l’activitat acadèmica del PDi. Per això la UdL vol establir un sistema de promocions dels professors col·laboradors que sigui 
transparent i que motivi l’activitat docent i de recerca del professorat.

És voluntat de la Universitat de Lleida aplicar la disposició addicional tercera de la LOMLOU a tot el professorat amb la categoria 
actual de professorat col·laborador amb plaça convocada i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
amb anterioritat a 3 de maig de 2007 i que a més reuneixin els requisits exigits, d’acord amb l’article 52 de l’esmentada llei (títol 
de doctor i avaluació positiva per part de l’agència d’avaluació externa corresponent).

Per aquest motiu, el Consell de Govern

ACORDA:

1. Requisits

El professorat col·laborador de la UdL podrà sol·licitar la seva integració a la categoria de Professorat Agregat si satisfà els re-
quisits següents:

a. Que la plaça que ocupa hagués estat convocada i publicada amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2007 
( 3 de maig de 2007).

b. Estar en possessió del títol de Doctor/a.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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c. Disposar de l’avaluació positiva de l’òrgan competent d’avaluació externa (ANECA/AQU) per a la seva contractació en la 
figura de Professorat Agregat / Contractat Doctor.

2. Procediment

L’accés del professorat col·laborador a la categoria de Professorat Agregat, en la seva mateixa plaça, es produirà a sol·licitud 
del professorat interessat que reuneixi els requisits legals exigits. Un cop verificada la documentació, el rector signarà una reso-
lució d’accés directe a la nova categoria en el mateix departament i àrea de coneixement de la plaça original, que es publicarà 
al DOGC. Els efectes de l’accés a la categoria de Professorat Agregat es produiran a l’endemà de la seva publicació al DOGC.

3. L’accés del professorat col·laborador a la categoria de Professorat Agregat en la seva mateixa plaça no generarà cap vacant 
en la Relació de Llocs de Treball de Personal Docent i investigador.

•	 Acord núm. 251/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven els premis extraordinaris de 
doctorat del curs 2012/2013.

ÀMBIT	ENGINYERIA	AGRONòMICA

Dra.	Maite	Sabalza	Gallués	

Títol de la tesi: Maize seeds as a production and delivery platform for HiV microbicides

Direcció: Dra. Maria Teresa Capell Capell i Dr. Pavlos Christou

Dra.	Gisela	Borràs	Gelonch	

Títol de la tesi: Differences in the genetic control of pre-heading phases in barley and wheat, and relationships with agronomic 
traits 

Direcció: Dr. Freud van Eeuwij, Dr. ignacio Romagosa Clariana i Dr. Gustavo Ariel Slafer

Dra. Carolina Font Forcada

Títol de la tesi: Evaluación agronómica y estudio de la calidad del fruto en melocotonero [Prunus persica (L.) Batsch]. Variabilidad 
y genética de asociación

Direcció: Dra. Mª Yolanda Gogorcena Aoiz i Dra. Ángeles Moreno Sánchez

ÀMBIT	GEOGRAFIA	I	HISTòRIA

Dr. Luca Giliberti

Títol de la tesi: La condición inmigrante y la negritud en la experiencia escolar de la juventud dominicana: estigmas y formas de 
agencia. Una etnografía transnacional entre la periferia de Barcelona y Santo Domingo

Direcció: Dr. José Fidel Molina Luque i Dr. Oriol Romani Alfonso

ÀMBIT	EDUCACIó	FÍSICA

Dra.	Maria	Assumpta	Ensenyat	Solé

Títol de la tesi: Exercici físic aeròbic en intervals versus continuo: una perspectiva fisiològica de la resposta a l’estrès

Direcció: Dr. Reinaldo Ramón Pamplona Gras i Dr. Manuel Portero Otín

Dr.	Unai	Sáez	de	Ocariz	Granja

Títol de la tesi: Conflictos y Educación Física a la luz de la praxiología motriz. Estudio de caso de un Centro Educativo de Primaria

Direcció: Dr. Pere Lavega Burgués
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•	 Acord núm. 252/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aproven els criteris de priorització 
d’ajuts	FI	de	l’AGAUR	(ajuts	per	a	la	contractació	de	personal	investigador	novell	de	la	Generalitat	2015).

Aquests criteris s’aplicaran per a la resolució de la convocatòria d’ajuts que l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) assigna a la UdL per a la contractació de personal investigador novell per a l’any 2015 (Fi-DGR). Aquests criteris però 
han de ser compatibles amb les bases reguladores de la concessió de contractes establertes per aquest organisme oficial. En 
cas de contradicció prevaldrien les normes que estableixi l’organisme convocant. La priorització que ha de fer la UdL ha de portar 
a una única llista de candidats convenientment ordenats. Atenent a la diversitat d’àmbits de coneixement de treball del PDi de la 
UdL, la Comissió de Recerca i el Consell de Govern vetllaran per obtenir un repartiment entre les àrees de ciències experimentals 
i ciències humanes i socials proporcional al nombre de sol·licituds de cada àrea que compleixin els requisits de la convocatòria.

La convocatòria d’enguany ofereix ajuts a les universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar investi-
gadors novells admesos als períodes de recerca dels programes de doctorat. Poden sol·licitar l’ajut les persones físiques que 
compleixin els requisits establerts al punt 3 del text de la convocatòria. Amb caràcter general, han de complir un dels requisits 
d’accés al doctorat previstos a l’article 6 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials 
de doctorat i que no tinguin el títol de doctor/a. En el moment de l’acceptació de l’ajut cal estar matriculat o matriculada, el curs 
2014-2015, de la tutela acadèmica del doctorat. 

El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part d’un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment 
de presentar la sol·licitud, o bé d’un conveni o un contracte de recerca o de transferència de coneixement, també en actiu, amb 
entitats públiques o empreses privades amb un valor mínim de 24.000,00 euros. El projecte ha d’estar finançat a través d’una 
avaluació equivalent a l’emprada pel MiNECO en la convocatòria dels Plans Nacionals. En cas de projectes de recerca finançats 
a través d’avaluacions diferents, es demanarà una còpia de les bases de la convocatòria corresponent. 

Els directors o les directores de tesi de les persones sol·licitants han de formar part d’un SGR de la Generalitat de Catalunya 
vigent en el moment de presentar la sol·licitud. El director o la directora del projecte de tesi també ha d’estar vinculat al projecte 
de recerca, al contracte o al conveni al qual es vinculi el projecte de la persona sol·licitant. 

La durada del contracte serà d’un any, i es podrà prorrogar anualment en el marc d’aquest programa fins a un màxim de tres anys, 
sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació.

PROCEDiMENT A SEGUiR PER PRiORiTZAR LES SOL·LiCiTUDS D’AJUTS PER CONTRACTAR iNVESTiGADORS NO-
VELLS

a. Cada director o directora de projecte de tesi només podrà constar, com a tal, en una sol·licitud de nova concessió d’aquesta 
convocatòria.

b. D’acord amb la convocatòria la nota mínima de l’expedient acadèmic de la persona candidata haurà de ser igual o superior a 
6,50 (escala de 0 a 10) en funció dels estudis del candidat o de la candidata, calculada d’acord amb els criteris que s’especi-
fiquen en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, -apartat d) del punt 3 de l’annex de la convocatòria-.

c. La puntuació obtinguda a partir dels criteris aplicables a l’expedient acadèmic del sol·licitant o de la sol·licitant donarà lloc al 
valor E que es calcularà tal com s’indica a l’apartat 1 de l’annex 1 del present document.

d. La valoració del grup de recerca donarà lloc al valor D que es calcularà tal com s’indica a l’apartat 2 de l’annex 1 del present 
document.

e. La valoració de la política científica de l’entitat donarà lloc al valor G que es calcularà tal com s’indica a l’apartat 3 de l’annex1 
del present document.

f. A cada sol·licitud, que compleixi els criteris indicats a la convocatòria, se li assignarà una qualificació final, B.	La	qualificació	
B	es	calcula	segons	la	fórmula:	B=	E+D+G.

g. Les sol·licituds s’ordenaran en ordre decreixent segons la nota final B. En cas de dues o més sol·licituds amb la mateixa nota 
final B, aquestes es prioritzaran segons la mitjana de l’expedient del sol·licitant. 
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ANNEX 1

1. CRiTERiS APLiCABLES A L’EXPEDiENT ACADèMiC DE LA PERSONA SOL·LiCiTANT 

La qualificació E d’aquest apartat, serà com a màxim de 3,00 punts. Es calcularà com 

E=(E1 x 0,8) + (E2 x 0,2).

E1 correspon a la nota mitjana corregida dels estudis de grau/llicenciatura/enginyeria/ diplomatura, i s’obtindrà tal com s’indica a 
l’apartat 1.1. i

E2 correspon a la nota mitjana dels estudis de màster, i s’obtindrà tal com s’indica a l’apartat 1.2.

1.1	Mitjana	corregida	dels	estudis	de	grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura	(E1)
1.1.a. 1.1.a Aquest valor E1 es calcularà segons els criteris següents:

Pels sol·licitants de centres de l’estat espanyol. 

• En el cas que l’expedient acadèmic utilitzi l’escala 0 a 10 es calcularà la nota mitjana de l’expedient acadèmic, F, com el resul-
tat de la suma dels crèdits obtinguts per l’alumne multiplicats cada un d’ells pel valor de les qualificacions que correspongui i 
dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per l’alumne tal com indica l’apartat 3 de l’article 5 de Reial Decret 1125/2003, 
de 5 de setembre.

• En el cas que l’expedient acadèmic utilitzi l’escala 0 a 4 es calcularà la nota mitjana de l’expedient acadèmic, F, tal com indica 
l’apartat 3.1 de l’annex de la resolució ECO/1788/2014 de 23 de juliol que conté les bases reguladores d’aquesta convoca-
tòria d’ajuts. 

Per a les assignatures de pla vell (on l’expedient no fa referència a les hores setmanals) cal considerar les anuals de 9 crèdits, 
les anomenades quadrimestrals o semestrals de 4,5 crèdits i les trimestrals de 3 crèdits. 

En el cas d’estudis cursats a l’estranger, la nota de l’expedient acadèmic ha d’estar calculada per l’Agència Nacional de la Qua-
litat i Acreditació (ANECA). És responsabilitat de la persona sol·licitant demanar a l’ANECA l’equivalència esmentada, que té la 
informació a disposició dels usuaris al portal http://notasmedias.aneca.es

1.1.b. 1.1.b La nota mitjana A s’obtindrà multiplicant la nota de l’expedient acadèmic F per [1-0,05 (N-L)], on N són els anys que 
ha necessitat el sol·licitant per obtenir la corresponent titulació i L els anys mínims que el corresponent pla d’estudis preveu per 
obtenir la mateixa titulació. En cap cas, A podrà tenir un valor superior a F.

1.1.c. 1.1.c La nota mitjana A, calculada segons 1.1.b, es corregirà en funció de la mitjana dels estudis corresponents (grau, 
llicenciatura, enginyeria, diplomatura) M, per tal d’obtenir la nota mitjana corregida E1 . La fórmula a aplicar per calcular la E1 és 
la següent:

a. Pels sol·licitants que tinguin A	≥	M, on M és la mitjana dels estudis corresponents, la fórmula serà una interpolació que assig-
na 6,5 a l’expedient que té de mitjana la mitjana de la titulació i 10 a l’expedient amb 10 de mitjana. És a dir:

E1=	(65-	10M	+	3,5A)	/	(10	-	M)

b. Per sol·licitants que tinguin A	<	M, la fórmula serà una interpolació que assigna 6,5 a l’expedient que té de mitjana la mitjana 
de la titulació (M) i 5 a l’expedient amb 6,5 de mitjana. És a dir:

E1	=	(42,25	-	5M	-	1,5A)	/	(6,5	-	M)

Per tal de calcular la mitjana dels estudis corresponents, M, s’utilitzaran, preferentment, les mitjanes oficials de la universitat 
d’origen. 

Quan no sigui possible obtenir aquesta dada s’utilitzarà la mitjana de la mateixa titulació a la UdL. Per a titulacions no existents a 
la UdL s’utilitzarà la mitjana de les mitjanes disponibles per a la titulació en altres universitats públiques catalanes. 

En altres casos serà la Comissió de Recerca qui decidirà. 
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1.2	Mitjana	dels	estudis	de	màster	(E2).
E2 és la nota de l’expedient acadèmic dels estudis de màster. Es calcularà com s’indica a l’apartat 1.1.a.

En el cas de que l’escala de puntuació no sigui entre 0-10 s’aplicaran les transformacions corresponents. Si els estudis de màster 
s’han cursat a l’estranger la persona candidata a l’ajut ha de demanar el càlcul de la nota mitjana a l’ANECA. En aquest cas el 
document haurà de ser diferenciat del d’estudis de grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura.

La nota del màster només es tindrà en compte si es disposa de la nota mitjana de l’expedient en el moment de presentar la sol-
licitud.

Si s’accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient 
de grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura.

2. CRiTERiS APLiCABLES A LA VALORACió DEL GRUP DE RECERCA ON S’iNTEGRARà LA PERSONA CANDiDATA

Valoració	del	grup	de	recerca	(D)
El valor d’aquest apartat D, serà com a màxim de 4 punts i com a mínim de 0 punts. 

El valor s’obtindrà per aplicació de la següent fórmula:

D=Y–	(0,50J	+	0,25H	+	0,10K)

On Y es calcula segons s’indica a l’apartat 2.1. Per la seva part, J és el nombre de becaris institucionals (UdL, Generalitat) que 
han obtingut una beca amb el mateix director l’any 2014, H és el nombre de becaris institucionals que han obtingut una beca 
amb el mateix director l’any 2013 i K és el nombre de becaris institucionals que han obtingut una beca amb el mateix director 
l’any 2012.

En aquest còmput no es tindran en compte les beques a càrrec de projecte que s’hagin obtingut de forma directa (p.e. becaris FPi 
del MiNECO, FPU del MECD o similars) per bé que aquests becaris siguin finançats per organismes oficials.

Per les sol·licituds presentades amb co-direcció s’ha d’especificar qui és el director a qui s’han d’aplicar els valors Y, J, H i K.

2.1	El	valor	de	Y,	que	com	a	màxim	podrà	ser	de	4	punts,	s’obtindrà	per	la	suma	aritmètica	del	conjunt	de	puntuacions	
obtingudes	en	els	següents	apartats:
• 0,60 punts si el director o directora ha aconseguit el darrer possible sexenni de recerca o bé ha estat seleccionat o renovat 

dins dels darrers 6 anys en els programes de reincorporació del MEC o la Generalitat de Catalunya, el programa “Ramon y 
Cajal”, iCREA, o per un procés d’avaluació equivalent (acreditació de l’AQU, ...). 

• Fins a 0,80 punts si consta que el director o directora ha dirigit o co-dirigit (identificat com a director principal als efectes 
d’aquestes convocatòries) dues o més tesis doctorals en els últims 6 anys, o 0,40 punts si en consta una. En el cas que 
s’hagin dirigit i llegit tesis fora de la UdL, el director haurà de presentar els documents acreditatius. En tots els casos es comp-
tabilitzaran les tesis que no hagin trigat més de 5 anys des de la inscripció de la tesi i la data de lectura. 

• 0,60 punts si el director o directora de la tesi és o ha estat l’iP d’un Projecte Europeu de recerca del FP7 i 0,30 punts si és 
l’iP d’un Projecte Nacional.

• Fins un màxim de 2,00 punts a partir de les publicacions del director en els darrers tres anys (2011, 2012 i 2013) d’acord amb 
el següent barem:

* 0,40 punts per cada publicació en revistes del primer quartil indexades a iSi o de tipus A indexades a Carhus. En el cas que a 
la publicació hi constin tres autors o menys se li assignarà el 100% del punts, en cas de quatre autors, el 70%, en cas de cinc 
autors, el 60% en el cas de sis a deu autors el 50% i si hi consten més de deu autos, el 30%. 

* 0,20 punts en revistes indexades al segon o tercer quartil respectivament, de la categoria científica corresponent de l’iSi, o 
classificades com a tipus B o C a l’índex Carhus. En el cas que a la publicació hi constin més de tres autors, s’aplicarà la mateixa 
norma de ponderació de punts que en el cas dels articles. 

* 0,50 punts per cada llibre ó 0,20 per cada capítol de recerca que el director hagi publicat en editorials de tipus A en el darrers tres 
anys (2011, 2012 i 2013). Solament es tindran en compte el llibres o capítols on el director apareix com a autor i no comptabilitzarà 
si apareix com a editor. En el cas que a la publicació hi constin més de tres autors, s’aplicarà la mateixa norma de ponderació de 
punts que en el cas dels articles.
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* 0,30 punts per cada comunicació original que el director hagi publicat en els darrers tres anys (2011, 2012 i 2013) a congressos 
classificats com CORE A i 0,10 punts per cada comunicació a congressos classificats com CORE B. En el cas que a la publicació 
hi constin més de tres autors, s’aplicarà la mateixa norma de ponderació de punts que en el cas dels articles.

3. CRiTERiS APLiCABLES A LA POLÍTiCA CiENTÍFiCA DE L’ENTiTAT

El valor G, que com a màxim podrà ser de 3 punts, s’obtindrà per les activitats de recerca i altres aquí esmentades desenvolu-
pades per la persona candidata. En la valoració d’aquesta activitat es tindrà en compte:

a. Si el director del projecte de tesi presentat pertany a un grup de recerca consolidat de la UdL amb finançament de la Direcció 
General de Recerca en la darrera convocatòria activa s’assignaran 0,30 punts i 0,15 si pertany a un grup de recerca consoli-
dat de la UdL sense finançament de la Direcció General de Recerca. Aquestes valoracions seran de la meitat si l’investigador 
principal del grup no és de la UdL o dels seus centres participats.

b. Si la nota mitjana de l’expedient acadèmic corregit (nota C de l’apartat 1.1 c) és superior o igual a 7,5 se sumarà el resultat 
d’aplicar la fórmula següent, amb un màxim d’1 punt:

(nota mitjana d’expedient corregit (C) – 7,5) X 0,5 

a. La publicació d’articles en revistes científiques que tinguin un comitè editorial i el sistema de revisió per iguals es valorarà 
fins a 0,20 punts per publicació i fins a un màxim de 0,50 punts. El sol·licitant haurà de presentar còpia del full o fulls on 
s’expliciti el títol de l’article, els autors i el nom de la revista. Es valoraran especialment les revistes indexades al SCi, SCCi, 
i les presents en el llistat del DiUE (per l’àmbit d’humanitats i ciències socials). Per revistes no indexades a les bases de 
dades esmentades, cal presentar una còpia de les normes de publicació on s’indiqui el tipus de revisió que aplica la revista. 

b. Les presentacions o comunicacions a congressos científics es valoraran fins a 0,10 punts per pòster o fins a 0,15 per comu-
nicacions orals presentades pel candidat o candidata fins a un màxim de 0,30 punts. El sol·licitant haurà de presentar còpia 
del full o fulls on s’expliciti el títol de la presentació o comunicació, els autors i el nom del congrés.

c. Beques o contractes de col·laboració en tasques de recerca acreditats, fins un màxim de 0,40 punts.

d. La titulació oficial d’anglès es valorarà fins a un màxim de 0,30 punts si s’acredita el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Re-
ferència o equivalent i fins a 0,15 punts si se n’acredita el nivell B2 o el seu equivalent. Les equivalències es poden consultar 
a la pàgina següent web: http://www.udl.cat/serveis/sl/aprenentatge/equi.html 

e. Fins a 0,20 punts si s’acredita tenir altres titulacions oficials de grau o màster relacionades amb el tema de la tesi.

Els resultats d’una mateixa activitat només es considerarà una vegada en aquest apartat. Només es tindran en compte les acti-
vitats adequadament documentades.

Un cop aplicats els criteris anteriors i si hi ha més d’un candidat o candidata del mateix grup de recerca s’aplicaran els criteris 
addicionals següents:

1. Al primer o únic candidat/a del grup, el valor G serà igual a la puntuació obtinguda en aquest apartat.

2. Al segon candidat/a del grup el valor G serà igual a la nota obtinguda en aquest apartat multiplicada per 0,90.

3. Al tercer candidat/a del grup el valor G serà igual a la nota obtinguda en aquest apartat multiplicada per 0,80.

4. i així successivament per a la resta de candidats si escau.

IMPORTANT:

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), la persona sol·licitant haurà de 
presentar dins el termini establert a la convocatòria, al Registre de la UdL i adreçada al Vicerector de Recerca, una còpia de la 
sol·licitud degudament signada per ella mateixa i pel director o la directora del projecte de tesi. 

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del document annex (currículum i descripció del projecte) i d’un document que indiqui 
o acrediti la referència de concessió del projecte de recerca finançat o algun document que permeti identificar el conveni o el 
contracte de recerca al qual estan vinculats el projecte de tesi i el director o la directora del projecte de tesi.

Així mateix, caldrà fer arribar còpia dels justificants dels mèrits que constin en el currículum vitae del sol·licitant i que es poden 
tenir en compte per a la priorització. 
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•	 Acord	núm.	253/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	priorització	d’ajuts	FI	de	l’AGAUR	(ajuts	per	a	la	contractació	de	personal	investigador	novell	
de	la	Generalitat	2015).

NIF  
Sol·licitant

Llicenciatura / Grau Any	
Llic. / 
Grau

Universitat Llic.  
/ Grau

País Llic. 
/ Grau

Màster NIF 
Director/a 
Tesi

Dept. 
Director/a 
Tesi

Nota Expedient 
normalitzada 
(max	3)	(E)

Valoració 
Grup recerca 
(max	4)	(D)	

Total	Política	
científica	
(max	3)	(G’)

Resultat Fi-
nal	(E+D+G’)

Priorització

Y0113977A Ll. en Biologia 2003 Universitat de la Habana Cuba M. en Calidad y Seguridad 
Alimentaria

19828532W TECAL 2,53 3,20 2,30 8,02 1

47903898G Enginyeria Tècnica en 
informàtica de Gestió

2010 Universitat de Lleida ESP M. Enginyeria informàtica 40896070T DIEI 2,34 3,58 1,35 7,27 2

47699761S Ll. en Psicopedagogia 2012 Universitat de Lleida ESP M. en Recerca educativa 78075944Y PiP 2,63 3,40 1,01 7,04 3

73005286C Ll. en Física 2013 Universidad de Zaragoza ESP  18047213X MACS 2,28 3,70 1,00 6,98 4

16607717S G. en Biotecnologia 2013 Universitat de Lleida ESP M. en investigació Biomèdica 40870643B MEDiCiNA 2,47 3,45 0,98 6,90 5

78098660K G. en Ciències 
Biomèdiques

2013 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en investigació 
Biomèdica

37695625M CMB 2,54 3,20 0,99 6,73 6

78097821X Enginyeria Tècnica 
industrial

2012 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Enginyeria 
industrial

47683626A DIEI 2,48 3,40 0,76 6,64 7

49758313K Tècnic Superior universitari 
en Publicitat

2006 instituto universitario de 
nuevas profesiones 

Veneçuela M. en Migracions y mediació 
social.

40880566K GEOSOC 2,31 3,40 0,85 6,56 8

47697425W G. en Criminologia 2013 Universitat de Barcelona ESP M. en Criminologia i Execució 
Penal

40872837C DPUB 2,34 3,45 0,74 6,54 9

47688916A Enginyeria Tècnica en 
informàtica de Sistemes

2012 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Enginyeria 
informàtica

40872349S MATEMATiCA 2,70 2,10 1,68 6,48 10

43201469V Ll. en Història 2012 Universitat de les illes 
Balears

ESP M. en identitat Europea 
Medieval

Y1671828H HiSTORiA 2,39 2,90 1,18 6,46 11

48453708E Ll. En Bioquímica 2011 Universidad de Múrcia ESP M. Universitario en Biología 
molecular y biotecnologia

43737450Y TECAL 2,27 3,30 0,85 6,42 12

47691060P G. en Ciències 
Biomèdiques

2013 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en investigació 
Biomèdica

13135183K MEDiCiNA 2,15 3,70 0,55 6,40 13

Y2892821X Ll. en Biotecnologia 2011 Universitá degli Studi 
di Pavia

iTA M. en molecular biology and 
genetics

X6466347N PVCF 1,87 4,00 0,50 6,37 14

47685130N Enginyeria Tècnica 
industrial

2012 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Enginyeria 
industrial

43505667V DIEI 2,17 3,25 0,90 6,23 15

47904785V G. en Nutrició humana i 
dietètica

2013 Universitat de Lleida ESP M. en Gestió i innovació en la 
indústria Alimentària

16528057G TECAL 2,01 3,70 0,55 6,21 16

47693801N G. en Geografia i 
Ordenació del Territori

2011 Universitat de Lleida ESP M. Desenvolupament i 
Cooperació internacional

40874763Z GEOSOC 1,78 4,00 0,30 6,08 17

36143521X Ll. en Biologia 2012 Universidad de Vigo ESP M. en Biomedicina 
Regenerativa

19887875M TECAL 2,14 3,40 0,40 5,94 18

47691631G G. en Enginyeria de 
l’edificació

2012 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Ciències 
Aplicades a l’Enginyeria

39711390G DIEI 2,01 2,60 1,50 5,81 19
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05326954Q Ll. en Biologia 2012 Universidad Complutense 
de Madrid

ESP M. en Biologia de la 
Conservación

35011277X HBJ 2,12 3,02 0,65 5,79 20

78938695G Ll. en Geografia 2013 Universidad del País 
Vasco

ESP M. en Ordenación Territorial y 
Medioambiental

25434445X GEOSOC 2,40 2,34 1,03 5,77 21

78098421N Ll. en Biotecnologia 2012 Universitat de Lleida ESP M. en Genètica i Genòmica 43722835L CMB 2,55 1,94 1,25 5,74 22

47697479X Ll. en Dret 2012 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Sistema de 
justícia penal

73197829F DPUB 2,30 3,30 0,15 5,73 23

47931820G G. en Història 2012 Universitat de Lleida ESP M. en Història Econòmica 40839073C HiSTORiA 2,43 2,20 1,08 5,71 24

47900427Y Ll. en Dret 2008 Universitat Autònoma de 
Barcelona 

ESP M. en desenvolupament i 
cooperació internacional

17997197L DPUB 2,33 2,80 0,56 5,69 25

47981542T Enginyer Tècnic en 
informàtica de sistemes

2012 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Enginyeria 
informàtica

40893249P DIEI 2,28 2,68 0,70 5,66 26

73006585P Ll. en Ciencias Ambientales 2011 Universitat de Vic ESP M. iniciación a la investigación 
en ingeniería Química y Medio 
Ambiente 

37684856T PVCF 1,91 3,30 0,25 5,46 27

73211113C G. en Biotecnologia 2013 Universitat de Lleida ESP M. en investigació Biomèdica 43715960K CMB 2,27 2,54 0,60 5,41 28

78086267W G. en Educació Primària 2013 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Educació 
inclusiva

40892378B PiP 2,35 2,29 0,68 5,33 29

X8430657F G. en Estudis Anglesos 2013 Universitat de Lleida ESP M. en Formació del professorat 
de secundària Obligatòria i 
Batxillerat 

40888722N DAL 2,38 2,14 0,78 5,29 30

44729714G Ll. en Història de l’Art 2004 Universidad de la Laguna ESP M. interuniversitario en 
identidad europea medieval

77288169G HiSTORiA 2,27 2,65 0,40 5,28 31

Y2528690S Bachelor of Education in 
Biology

2005 Addis Ababa University Etiòpia M. Mediterranean forestry and 
natural resources management 

38453319X PVCF 2,01 2,32 0,80 5,13 32

73007043Y Ll. en Biotecnologia 2011 Universidad de León ESP M. en Biología Molecular y 
Celular

05250556R CMB 2,03 2,74 0,40 5,13 33

53395888P Ll. en Psicopedagogia 2011 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Recerca 
Educativa

40868444C PiP 1,89 2,34 0,85 5,08 34

78099555L G. En Psicologia 2013 Universitat Autònoma de 
Barcelona 

ESP M. en Psicopedagogia 40894068E PiP 2,11 2,48 0,25 4,84 35

18053429Q G. en Ciències 
Biomèdiques

2013 Universitat de Lleida ESP M. en investigació Biomèdica 37381736C MEX 2,01 2,28 0,60 4,83 36

43167189F Ll. en Bioquímica 2012 Universitat de les illes 
Balears

ESP M. Universitario en 
Biotecnología, Genética y 
Biología Celular

37292950Z CMB 2,05 2,05 0,65 4,75 37

47681014J Enginyer de Forest 2012 Universitat de Lleida ESP M. en Biodiversitat 78056307B PRODAN 1,54 2,40 0,78 4,71 38

73204348V G. en Geografia i 
ordenació del territori

2012 Universitat de Lleida ESP  14896563S GEOSOC 2,37 1,50 0,70 4,57 39

73002948M G. en Ciencias Ambientales 2013 Universidad de Zaragoza ESP  36971988V MACS 2,41 1,68 0,46 4,56 40
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16623976J G.en Biologia 2013 Universidad de 
Salamanca

ESP M. de Neurociencias de Castilla 
y León

38819137J CMB 2,08 2,12 0,30 4,47 41

47681154S Ll. en Filologia Catalana 2003 Universitat de Lleida ESP M. en Estudis Superiors de 
Llengua, Literatura i Cultura 
Catalanes

37697080B FiLCAT 2,46 0,90 0,99 4,35 42

78091082X Ll. en Pedagogia 2011 Universitat de Barcelona ESP M. en Recerca educativa 40885243Y PiP 1,85 2,05 0,40 4,30 43

47678979W G. en Educació Primària 2013 Universitat de Lleida ESP M. en Psicopedagogia 40870178Y PiP 2,06 1,80 0,40 4,22 44

47901034S Ll. en Filologia Anglesa 2011 Universitat de Lleida ESP M. en Formació del professorat 
de secundària, batxillerat, FP 
i idiomes

43747033K DAL 2,53 0,80 0,82 4,16 45

72318922E Ll. en Farmàcia 2013 Universidad del País 
Vasco

ESP M. en inmunologia avanzada 35027227K MEX 1,98 1,67 0,45 4,10 46

47681396G Ll. en Sociologia 2008 Universitat Autònoma de 
Barcelona 

ESP M. Universitari en Societat de la 
informació i el Coneixement

40853692B GEOSOC 2,10 1,00 0,65 3,75 47

47696449S Ll. en Filologia. Catalana 2011 Universitat de Lleida ESP M. en Estudis avançats i 
aplicats en llengua i literatura 
catalanes

38541541G FiLCAT 2,05 0,51 1,05 3,61 48

47169243S Ll. en Pedagogia 2012 Universitat Autònoma de 
Barcelona 

ESP M. en Estudis de la dona, 
gènere i ciutadania

78078835E PiP 1,77 1,38 0,43 3,57 49

77921429M Ll. en Ciències Ambientals 2011 Universitat Autònoma de 
Barcelona 

ESP M. Universitari en Gestió de 
sòls i aigües

43707830X MACS 2,22 0,00 0,75 2,90 50

NO	COMPLEIXEN	AMB	LES	CONDICIONS	DE	LA	CONVOCATòRIA

Y2565934E Enginyeria de la Tecnologia 
de la construcció

2011 Universitat Ciència 
i cultura (Elm va Farhang)

irán M. Tecnologies de Climatització 
i Eficiència Energètica en 
Edificis

43720962D DIEI La vinculació director amb UdL no compleix el punt 3.3 de la convocatòria de l’AGAUR 
2015(Fi-DGR)

47981194C Diplomatura en Treball 
Social

2011 Universitat de Lleida ESP M. En Migracions i Mediació 
Social

78076092Q PiP La nota de l’expedient acadèmic no compleix el punt 3.1 de la convocatòria de 
l’AGAUR 2015(Fi-DGR)

39929449T Enginyeria Tècnica 
Agrícola

2008 Universitat Rovira i Virgili ESP M. Universitari en Enginyeria 
Agronòmica 

40505701X PVCF La nota de l’expedient acadèmic no compleix el punt 3.1 de la convocatòria de 
l’AGAUR 2015(Fi-DGR)
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•	 Acord	núm.	254/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	priorització	d’ajuts	UdL	i	ajuts	JADE	per	a	personal	predoctoral	en	formació.	Any	2014.

NIF sol·licitant Llicenciatura / Grau Any	
Llic./ 
grau

Universitat	Llic./	grau País 
Llic./ 
grau

Màster NIF  
Director/a	Tesi

Dept. 
Director/a	Tesi

Projecte Sol-
licitud

NIF IP Projecte Concessió Observacions

18053429Q G. en Ciències Biomèdiques 2013 Universitat de Lleida ESP M. en investigació Biomèdica 37381736C MEX BFU2013-47175-P 37381736C Si  

73009018A Química 2014 Universitat de Saragossa ESP  16528057G TECAL AGL2012-35635 16528057G Si  

47693801N G. en Geografia i Ordenació 
del Territori

2011 Universitat de Lleida ESP M. Desenvolupament i 
Cooperació internacional

40874763Z GEOSOC CSO2012-34415 40874763Z Si  

78098421N Ll. en Biotecnologia 2012 Universitat de Lleida ESP M. en Genètica i Genòmica 43722835L CMB BFU2012-39656 43722835L Si  

43167189F Ll. en Bioquímica 2012 Universitat de les illes 
Balears

ESP M. Universitario en Biotecnología, 
Genética y Biología Celular

33895273N MEX Pi13/01980 37292950Z Si  

78938695G Ll. en Geografia 2013 Universidad del País Vasco ESP M. en Ordenación Territorial y 
Medioambiental

40895039G GEOSOC CSO2012-34629 40895039G Si  

72318922E Ll. en Farmàcia 2013 Universidad del País Vasco ESP M. en inmunologia avanzada 35027227K MEX SAF2013-45140-R 35027227K Si  

78098660K G. en Ciències Biomèdiques 2013 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en investigació 
Biomèdica

37695625M CMB Pi13/01701 37695625M Si  

47688916A Enginyeria Tècnica en 
informàtica de Sistemes

2012 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Enginyeria 
informàtica

40872349S MATEMàTiCA MTM2013-46949-P 40872349S Si  

73001166V Biologia 2011 Universidad Complutense 
de Madrid

ESP  37684856T PVCF AGL2013-49062-
C4-1-R 

37684856T Si  

P02874943 Enginyer forestal 2006 Universitat de Xile Xile M. Universitario en investigación 
en ingenieria para la 
conservación y uso sostenible de 
sistemas forestales

35011277X HBJ CGL2013-49142-
C2-1-R 

35011277X Si  

G03896282 Enginyer Agrònom 
especialista en sòls

2011 Universidad Autónoma de 
Chapingo

Mexic  40873482K MACS RTA2013-
00057-C05-00

40873482K Si  

73005286C Ll. en Física 2013 Universidad de Zaragoza ESP  18047213X MACS ENE2013-48325-R 18047213X Si  

X8430657F G. en Estudis Anglesos 2013 Universitat de Lleida ESP M. en Formació del professorat 
de secundària Obligatòria i 
Batxillerat 

40888722N DAL FFi2012-35834 40869324A Si  

47077773Q Ll. en Ciencias Ambientales 2007 Universidad Miguel 
Hernandez

ESP  00413577Z PVCF AGL2013-49164-
C2-1-R 

51615322X Si  

73007043Y Ll. en Biotecnologia 2011 Universidad de León ESP M. en Biología Molecular y 
Celular

05250556R CMB BFU2012-31407 05250556R Si  

47900427Y Ll. en Dret 2008 Universitat Autònoma de 
Barcelona 

ARG / 
ESP

M. en desenvolupament i 
cooperació internacional

17997197L DPUB DER2012-
38401-C02-02 

17997197L Si  

47697479X Ll. en Dret 2012 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Sistema de 
justícia penal

73197829F DPUB DER2012-
38559-C03-03 

73197829F Si  

73211113C G. en Biotecnologia 2013 Universitat de Lleida ESP M. en investigació Biomèdica 43715960K CMB SAF2013-44820-R 40280583Q Si  

AT1828199 G. en Química 2012 Universitá degli Studi di 
Pavia

itàlia  40884287Q QUÍMiCA CTM2013-48967-
C2-1-P 

40884287Q Si  
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47931820G G. en Història 2012 Universitat de Lleida ESP M. en Història Econòmica 40839073C HISTÒRIA HAR2012-35022 46214326N SI  

16623976J G.en Biologia 2013 Universidad de Salamanca ESP M. de Neurociencias de Castilla 
y León

38819137J CMB BFU2013-48563-P 38819137J SI  

16607717S G. en Biotecnologia 2013 Universitat de Lleida ESP M. en Investigació Biomèdica 40870643B MEDICINA PI13/02004 40870643B SI  

73204348V G. en Geografia i ordenació 
del territori

2012 Universitat de Lleida ESP  40889166L GEOSOC CSO2012-
39373-C04-02 

40889166L SI  

47691930G Enginyeria Agronòmica 2013 Universitat de Lleida ESP  40882805Y EAGROF AGL2013-48297-
C2-2-R 

40882805Y SI  

78096038K Ll. en ciència i tecnologia 
dels Aliments

2013 Universitat de Lleida ESP  43737450Y TECAL AGL2013-44851-R 43736691Y SI  

NO COMPLEIXEN AMB LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA

43201469V Ll. en Història 2012 Universitat de les Illes 
Balears

ESP M. en Identitat Europea Medieval Y1671828H HISTÒRIA HAR2012-31484 Y1671828H NO (3)

47691060P G. en Ciències Biomèdiques 2013 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Investigació 
Biomèdica

13135183K 0 PI12/01770 13135183K NO (2)

47696449S Ll. en Filologia. Catalana 2011 Universitat de Lleida ESP M. en Estudis avançats i aplicats 
en llengua i literatura catalanes

38541541G FILCAT FFI2012-31489 38541541G NO (3)

47681154S Ll. en Filologia Catalana 2003 Universitat de Lleida ESP M. en Estudis Superiors de 
Llengua, Literatura i Cultura 
Catalanes

37697080B FILCAT FFI2011-28091 37697080B NO (1)

47933413X Ll. en Filologia clàssica 2012 Universitat Autònoma de 
Barcelona

ESP  77288169G HISTÒRIA HAR2012-31484 Y1671828H NO (3)

39929449T Enginyeria Tècnica Agrícola 2008 Universitat Rovira i Virgili ESP M. Universitari en Enginyeria 
Agronòmica 

40505701X PVCF AGL2012-35122 40505701X NO (3)

47903898G Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió

2010 Universitat de Lleida ESP M. Enginyeria Informàtica 40894929D MATEMÀTICA TRA2013-
48180-C3

16532611G NO (2)

47858273B Ll. en Filologia clàssica 2011 Universitat Autònoma de 
Barcelona

ESP M. Universitari en Prehistòria, 
Antiguitat i Edat Mitjana

40870146C FILCEF   NO (4)

47901175H Ll. en Història 2010 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Estudis 
Històrics

78073847W HAHS CSO2011-23521 78073847W NO (1)

47112010Y G. en Nutrició i Dietètica 
humana

2013 Universitat de Lleida ESP M. en condicionants genètics, 
nutricionals i ambientals del 
creixement i desenvolupament 

46126898F MEDICINA PI12/00803 46126898F NO (2)

78086267W G. en Educació Primària 2013 Universitat de Lleida ESP M. Universitari en Educació 
inclusiva

40892378B PIP HAR2013-48456-
C3-3-P

29103620H NO (2)

77921429M Ll. en Ciències ambientals 2011 Universitat Autònoma de 
Barcelona 

ESP M. Universitari en Gestió de sòls 
i aigües

43707830X MACS AGL2012-35122 40505701X NO (3)

(1)  El projecte al qual s’adscriu no s’ajusta a la convocatòria  

(2)  El projecte al qual s’adscriu no és de la UdL  

(3)  El projecte al qual s’adscriu ja ha tingut un investigador en formació UdL  

(4)  No té projecte associat  
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X • Acord	núm.	255/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	repartiment	d’ajuts	genèrics	dels	Grups	de	Recerca	A	i	B	de	la	UdL.

Codi 
Àmbit

Àmbit Codi Grup Nom	grup Tipus	
grup

Doctors Ajut  
publicacions	(B1)

Ajut trams  
recerca	(B2)

Ajut  
Proj+Con	(B3)

(B1)+(B2)+(B3) Proposta Ajut

4000 Ciències de la Vida AGROiQ09 Grup consolidat Agronomia i Qualitat de Cultius Extensius A 6 843,14 € 358,15 € 2.286,20 € 3.487,49 € 3.487,00 €

4000 Ciències de la Vida AGROME12 Grup consolidat UdL- Energia per al medi ambient i 
agrometeorologia

B 9 630,18 € 537,23 € 500,38 € 1.667,78 € 1.668,00 €

1000 Humanitats AMARiU09 Grup emergent Aula Màrius Torres (GRAMT) A 4 64,00 € 45,85 € 0,00 € 109,86 € 110,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

ANAECO09 Grup singular en Anàlisi Econòmica i Salut A 2 633,46 € 76,11 € 33,01 € 742,57 € 743,00 €

2000 Ciències Socials ANASOC09 Grup consolidat Anàlisi Social i Organitzativa (Subgrup de 
la UdL)

A 2 532,29 € 248,95 € 119,97 € 901,22 € 901,00 €

2000 Ciències Socials ANSOCE12 Grup consolidat UdL- Anàlisi Social i Educativa (ASE) B 6 854,15 € 373,43 € 1.271,23 € 2.498,81 € 2.499,00 €

4000 Ciències de la Vida APGROT12 Grup consolidat UdL- Agricultura de Precisió, Agròtica i 
Agrotecnologia (GRAP)

B 8 550,50 € 626,76 € 997,22 € 2.174,49 € 2.174,00 €

1000 Humanitats ARCLEM09 Grup consolidat Art i Cultura d’època Moderna A 6 248,91 € 91,70 € 41,56 € 382,17 € 382,00 €

1000 Humanitats ARQPRE09 Grup consolidat Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga 
(GRAPHA)

A 5 118,53 € 137,56 € 980,04 € 1.236,13 € 1.236,00 €

4000 Ciències de la Vida BiOTEC09 Grup consolidat Biotecnologia Vegetal Aplicada A 4 948,89 € 268,61 € 681,91 € 1.899,42 € 1.899,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

CERVEL09 Grup consolidat Desenvolupament i evolució del cervell A 2 207,56 € 152,21 € 132,28 € 492,06 € 492,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

CiCCEL09 Grup consolidat Cicle Cel·lular Eucariota A 6 349,02 € 380,54 € 1.220,46 € 1.950,01 € 1.950,00 €

2000 Ciències Socials COCACO09 Grup consolidat Cognició i context: Aprenentatge 
col·laboratiu mediat per ordinador

A 4 210,44 € 124,48 € 472,61 € 807,53 € 808,00 €

6000 Enginyeria i Arquitectura COMDiS09 Grup consolidat Computació distribuïda A 6 386,37 € 410,98 € 270,70 € 1.068,05 € 1.068,00 €

2000 Ciències Socials COMPET09 Grup emergent Competències, tecnologia i societat 
(COMPETECS)

A 4 240,15 € 248,95 € 1.158,17 € 1.647,28 € 1.647,00 €

4000 Ciències de la Vida CONTEO09 Grup consolidat Control integrat de plagues agrícoles i 
forestals 

A 7 821,41 € 447,69 € 822,11 € 2.091,20 € 2.091,00 €

1000 Humanitats CREADO09 Grup consolidat Creació i Pensament de les Dones 
(Subgrup de la UdL) 

A 1 189,64 € 45,85 € 27,71 € 263,20 € 263,00 €

6000 Enginyeria i Arquitectura CRiPGR09 Grup emergent Criptografia i Grafs A 5 185,88 € 342,48 € 681,84 € 1.210,20 € 1.210,00 €

2000 Ciències Socials DCiVPR09 Grup consolidat Dret Civil Català i Dret privat Europeu 
(Subgrup de la UdL) 

A 4 1.361,68 € 248,95 € 115,97 € 1.726,61 € 1.727,00 €
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1000 Humanitats DEDALL12 Grup consolidat UdL- Dedal-Lit B 4 225,20 € 91,70 € 596,73 € 913,63 € 914,00 €

2000 Ciències Socials DERADM12 Grup consolidat UdL- Grup de recerca de Dret Administratiu B 4 321,85 € 373,43 € 58,32 € 753,60 € 754,00 €

2000 Ciències Socials DESPRA12 Grup consolidat UdL - Dret, economia, sociologia i política 
rural, agroindustrial i agroalimentària 

B 3 222,82 € 124,48 € 149,86 € 497,16 € 497,00 €

4000 Ciències de la Vida DiNACi09 Grup singular Dinàmica de C i N en sistemes agrícoles 
extensius de zones mediterrànies

A 3 304,23 € 179,08 € 771,80 € 1.255,10 € 1.255,00 €

4000 Ciències de la Vida ECOBiO12 Grup consolidat UdL- Ecobiotecnologia Agrària B 4 101,41 € 89,54 € 138,89 € 329,83 € 330,00 €

2000 Ciències Socials ECONAP12 Grup consolidat UdL- Economia Aplicada B 10 311,95 € 124,48 € 1.930,95 € 2.367,38 € 2.367,00 €

2000 Ciències Socials ECONOM09 Grup emergent en Economia de l’Aigua (GREA) A 3 49,52 € 124,48 € 0,00 € 173,99 € 174,00 €

4000 Ciències de la Vida ECOPAF09 Grup consolidat investigació en Ecopatologia de Fauna 
Salvatge (Subgrup de la UdL) 

A 2 191,23 € 179,08 € 71,30 € 441,60 € 442,00 €

6000 Enginyeria i Arquitectura ENERAP09 Grup consolidat Energia i Maquinària Agroindustrial (GREA) A 11 3.015,80 € 684,96 € 2.251,62 € 5.952,38 € 5.952,00 €

4000 Ciències de la Vida ENGHiD12 Grup consolidat UdL - Enginyeria Hidràulica, Hidrològica i 
del Medi Rural

B 5 152,11 € 179,08 € 370,52 € 701,71 € 702,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

FiSiOP09 Grup consolidat Fisiopatologia Metabòlica A 8 1.077,80 € 456,64 € 1.384,52 € 2.918,96 € 2.919,00 €

3000 Ciències FiSQUi09 Grup consolidat Físico-química de Sistemes 
Macromolecular d’interès Ambiental

A 10 748,08 € 568,27 € 861,68 € 2.178,03 € 2.178,00 €

1000 Humanitats FONETi09 Grup consolidat Fonètica A 1 88,89 € 0,00 € 0,00 € 88,89 € 100,00 €

1000 Humanitats GEHCXX09 Grup consolidat d’Estudis d’Història de la Cartografia 
(GEHC) (Subgrup de la UdL) 

A 1 47,41 € 45,85 € 0,00 € 93,26 € 100,00 €

1000 Humanitats GiEDEM09 Grup consolidat interdisciplinar d’estudis sobre 
desenvolupament i multiculturalitat (GiEDEM)

A 5 183,72 € 91,70 € 161,62 € 437,04 € 437,00 €

1000 Humanitats GRiALX09 Grup consolidat de Recerca interuniversitari en Aplicacions 
Lingüístiques (Subgrup de la UdL)

A 1 23,71 €   23,71 € 100,00 €

6000 Enginyeria i Arquitectura GRiHOX12 Grup consolidat UdL- interacció Persona-Ordinador i 
integració de Dades (GRiHO)

B 5 244,35 € 205,49 € 975,90 € 1.425,74 € 1.426,00 €

1000 Humanitats HiSCAP12 Grup consolidat UdL- Història Social de la Formació del 
Capitalisme a Catalunya (Segles XVi - XiX) 

B 5 71,12 € 45,85 € 161,62 € 278,58 € 279,00 €

1000 Humanitats HiSTTR12 Grup consolidat UdL- Història de les transicions socials i els 
canvis polítics

B 7 189,64 € 183,41 € 138,53 € 511,58 € 512,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

iMMUNO09 Grup emergent Bàsic i Clínic d’immunologia i 
Endocrinologia

A 3 230,63 € 152,21 € 271,03 € 653,87 € 654,00 €

4000 Ciències de la Vida iNPLAM09 Grup consolidat interaccions Planta-Microorganisme-Vector A 5 296,98 € 268,61 € 390,72 € 956,31 € 956,00 €
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6000 Enginyeria i Arquitectura iNTELA12 Grup consolidat UdL- intel·ligència artificial B 8 488,71 € 547,97 € 203,71 € 1.240,39 € 1.240,00 €

2000 Ciències Socials iNTERS09 Grup consolidat sobre intervencions Socioeducatives en la 
infància i la Joventut (GRiSiJ) (Subgrup de la UdL) 

A 2 396,13 € 124,48 € 452,63 € 973,23 € 973,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

LABHUA09 Grup consolidat de Càncer del Laboratori de Recerca de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

A 7 1.655,90 € 380,54 € 960,26 € 2.996,70 € 2.997,00 €

1000 Humanitats LiNGAP09 Grup consolidat Cercle de lingüística aplicada A 6 379,28 € 229,26 € 228,57 € 837,12 € 837,00 €

1000 Humanitats LiTPOP09 Grup consolidat Literatura Popular Francesa i Cultura 
Mediàtica (LiPOFRANCUME)

A 5 290,39 € 91,70 € 50,37 € 432,47 € 432,00 €

1000 Humanitats LLPONP09 Grup consolidat Oficina de llengua i literatura de Ponent i 
del Pirineu

A 4 41,48 € 0,00 € 89,27 € 130,76 € 131,00 €

4000 Ciències de la Vida MALHER09 Grup consolidat Malherbologia i Ecologia Vegetal A 4 441,85 € 179,08 € 333,05 € 953,98 € 954,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

MATEST09 Grup consolidat Models Matemàtics i Estadístics en Biologia 
de Sistemes, Genètica de Malalties Complexes i Models 
Biològico-factorials de la Personalitat 

A 6 751,85 € 380,54 € 52,31 € 1.184,69 € 1.185,00 €

3000 Ciències MEDiAM09 Grup consolidat Sòls i Aigües A 10 920,97 € 649,45 € 2.164,95 € 3.735,37 € 3.735,00 €

2000 Ciències Socials MEDiEV09 Grup consolidat Estudis Medievals ‘Espai, Poder i Cultura’ A 11 1.634,02 € 746,86 € 466,42 € 2.847,30 € 2.847,00 €

1000 Humanitats MEDLiN09 Grup consolidat Mediació Lingüística A 5 272,61 € 91,70 € 0,00 € 364,31 € 364,00 €

4000 Ciències de la Vida METAGR12 Grup consolidat UdL- Química Agroalimentària Sostenible B 8 495,45 € 537,23 € 1.189,07 € 2.221,75 € 2.222,00 €

4000 Ciències de la Vida MiLGEN09 Grup consolidat Millora Genètica i Gestió del Porcí A 8 1.629,78 € 716,30 € 1.197,01 € 3.543,09 € 3.543,00 €

4000 Ciències de la Vida MiLLOR09 Grup consolidat Millora Genètica de Cultius A 5 427,36 € 179,08 € 422,74 € 1.029,18 € 1.029,00 €

6000 Enginyeria i Arquitectura MSUPER09 Grup consolidat Materials Superconductors i 
Nanoestructuració a gran escala (Subgrup de la UdL) 

A 1 62,66 € 0,00 € 0,00 € 62,66 € 100,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

NEFROE12 Grup consolidat UdL - Nefrologia experimental B 2 213,71 € 76,11 € 283,21 € 573,03 € 573,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

NEUROB09 Grup consolidat Neurobiologia Cel.lular A 7 261,38 € 380,54 € 329,51 € 971,42 € 971,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

NEUROC12 Grup consolidat UdL- Neurociències clíniques B 1 438,19 € 0,00 € 284,58 € 722,77 € 723,00 €

4000 Ciències de la Vida OBTiNG09 Grup consolidat Tecnologies innovadores per a l’obtenció 
d’ingredients i productes alimentaris

A 9 1.771,75 € 626,76 € 1.126,16 € 3.524,67 € 3.525,00 €

2000 Ciències Socials ORiPSP12 Grup consolidat UdL- Orientació Psicopedagògica (GROP) B 4 173,31 € 124,48 € 304,16 € 601,94 € 602,00 €

2000 Ciències Socials OSiSTP09 Grup consolidat Observatori del Sistema Penal i els Drets 
Humans (Subgrup de la UdL)

A 2 86,65 € 124,48 € 106,64 € 317,77 € 318,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

PATCOL12 Grup consolidat UdL- Recerca clínica, experimental i docent 
en patologia colorectal i hematologia

B 6 510,46 € 304,43 € 340,27 € 1.155,16 € 1.155,00 €
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2000 Ciències Socials PENALC09 Grup consolidat Sistema de Justicia Penal A 3 1.180,95 € 248,95 € 113,57 € 1.543,48 € 1.543,00 €

1000 Humanitats PiNiCO09 Grup consolidat Anàlisi i Recerca sobre Pintura i iconografia 
Tardoantiga i Altmediaval (ARS PiCTA) (Subgrup de la UdL) 

A 1 41,48 € 45,85 € 0,00 € 87,34 € 100,00 €

4000 Ciències de la Vida PLANPA12 Grup consolidat UdL- Planificació del paisatge, gestió 
forestal i conservació de la biodiversitat (PLANFORBiO)

B 5 514,29 € 358,15 € 666,68 € 1.539,12 € 1.539,00 €

2000 Ciències Socials PLiNiC09 Grup consolidat Plurilingüisme i educació A 10 470,40 € 622,39 € 371,83 € 1.464,61 € 1.465,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

PLLEVA09 Grup consolidat Estrès Oxidatiu i Proliferació Cel.lular en 
Llevats 

A 8 484,32 € 532,75 € 295,84 € 1.312,90 € 1.313,00 €

2000 Ciències Socials PROXEC12 Grup consolidat UdL- Proximitat econòmica de les 
empreses de la Unió Europea: Aspectes financers i de 
mercat

B 5 321,85 € 248,95 € 270,74 € 841,55 € 842,00 €

2000 Ciències Socials REFNAC09 Grup consolidat La reforma de les Nacions Unides A 3 383,75 € 124,48 € 102,76 € 610,98 € 611,00 €

3000 Ciències RiUSXX12 Grup consolidat UdL- Fluvial Dynamics Research Group 
(RiUS)

B 4 643,35 € 162,36 € 219,55 € 1.025,27 € 1.025,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

SENCEL09 Grup consolidat Senyalització Cel.lular i Apoptosi (Subgrup 
de la UdL) 

A 3 215,25 € 152,21 € 505,09 € 872,55 € 873,00 €

5000 Ciències Mèdiques i de 
la Salut

SENYAN09 Grup emergent Unitat de Senyalització Neuronal A 5 276,75 € 228,32 € 1.213,89 € 1.718,97 € 1.719,00 €

4000 Ciències de la Vida SiLiMG09 Grup emergent Producció Forestal A 6 712,76 € 447,69 € 1.012,13 € 2.172,58 € 2.173,00 €

3000 Ciències SiSDiN09 Grup consolidat Seminari de sistemes dinàmics A 4 1.097,19 € 324,72 € 163,41 € 1.585,32 € 1.585,00 €

2000 Ciències Socials TERRiT09 Grup consolidat Territori i Societat A 12 2.451,03 € 1.244,77 € 3.737,11 € 7.432,92 € 7.433,00 €

4000 Ciències de la Vida TPVCER09 Grup consolidat Unitat de Tecnologia de Productes Vegetals 
(TPV-CeRTA)

A 9 1.900,68 € 537,23 € 855,51 € 3.293,42 € 3.293,00 €

4000 Ciències de la Vida UPCCER09 Grup consolidat Postcollita A 7 1.383,50 € 537,23 € 638,06 € 2.558,79 € 2.559,00 €

4000 Ciències de la Vida VAQUiL09 Grup consolidat sobre factors que afecten la fertilitat i el 
manteniment de la gestació en vaquí de llet 

A 5 1.103,90 € 358,15 € 749,94 € 2.211,99 € 2.212,00 €

TOTAL  402 44.000,00 22.000,00 € 44.000,00 € 110.000,00 € 110.144,00 €
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•	 Acord	núm.	256/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	resolució	de	la	convocatòria	d’ajuts	per	assistència	a	congressos.	Any	2014.

Sol·licitant Dept. Categoria Tipus	
grup

Congrés Ciutat País Dates  
realització

Cost 
Inscripció 
(euros)

Cost 
Viatge

Total	
Demanat

Zona Tarifa	 
Associada

Proposta 70%  
del	viatge	+	
100%Inscripció

Observacions

Belge, Burcu Química investigadora en 
formació Fi

A1 18th Nitrogen Workshop València Espanya Del 21 al 23 
d’octubre de 
2014

200,00 350,00 550,00 A 150 305,00  

Botigué Satorra, M. 
Teresa

infermeria Col·laborador 
permanent

... Congrés internacional de 
Docència universitària i 
innovació 

Tarragona Espanya Del 2 al 4 de 
juliol de 2014

260,00 39,90 299,90 A 150 299,90  

Cardil Forradellas, 
Adrián

PVCF investigador en 
formació UdL

A1 Large wildland fires: social, 
political & ecological effects 

Missoula. 
Montana

Estats 
Units

Del 19 al 23 de 
maig de 2014

... ... ... ... ... ... 1

Colás Medà, Pilar TECAL investigadora en 
formació UdL-
impuls

A1 XiX Congreso nacional 
de microbiología de los 
alimentos 

Saragossa Espanya Del 24 al 26 de 
setembre de 
2014

310,00 50,00 360,00 A 150 360,00  

De Barrón 
Arniches, Paloma

Dret Privat Agregada ... XV Semana de derecho 
‘Ponciano Arriaga’. 
‘Derecho comparado 
y sistemas jurídicos 
contemporaneos’ 

San Luis 
San Luis de 
Potosí

Mèxic Del 3 al 7 de 
novembre de 
2014

... ... ... ... ... ... 5

De Sousa Oliveira, 
Marcia Patricia

TECAL Homologada A1 XiX Congreso SEM de 
Microbiologia de los 
Alimentos 

Saragossa Espanya Del 24 al 26 de 
setembre de 
2014

... ... ... ... ... ... 1

Estrada Flores, isis 
del Carmen

Dret Privat investigadora en 
formació Fi

... XV Semana de derecho 
‘Ponciano Arriaga’. 
‘Derecho comparado 
y sistemas jurídicos 
contemporaneos’ 

San Luis 
San Luis de 
Potosí

Mèxic Del 3 al 7 de 
novembre de 
2014

 1.200,00 1.200,00 D 400 280,00  

Farrero Oliva, 
Mireia

PiP investigadora en 
formació Fi

... Viii Congrés internacional 
de Docència Universitària i 
innovació (CiDUi) models 
flexibles de formació: una 
resposta a les necessitats 
actuals 

Tarragona Espanya Del 2 al 4 de 
juliol de 2014

... ... ... ... ... ... 1

Llanes Baró, 
àngels

DAL Lectora A1 Los lenguajes en la 
formación profesoral 
(lengua castellana, 
sengundas lenguas, 
lenguaje matemático) 

Armènia Colòmbia Del 12 al 14 de 
novembre de 
2014

... ... ... ... ... ... RENÚNCiA

Llanes Baró, 
àngels

DAL Lectora A1 EUROSLA York Anglaterra Del 3 al 6 de 
setembre de 
2014

271,82 303,17 574,99 B 250 446,82  

López Chinarro, 
Sílvia

Química investigadora 
en formació, 
adjunta a un 
projecte de 
recerca

A1 Vi SEQT-GSK Summer 
school ‘Medicinal chemistry 
in drug discovery: the 
pharma perspective 

Tres Cantos. 
Madrid

Espanya Del 25 al 27 de 
juny de 2014

300,00 180,50 480,50 A 150 405,00  
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Maris, Stefania 
Codruta

MACS investigadora en 
formació UdL

A1 18th Nitrogen Workshop Lisboa Portugal Del 30 de juny 
al 3 de juliol de 
2014

250,00 250,00 500,00 B 250 425,00  

Menal Castellote, 
M. José

CMB investigadora en 
formació FPi

A2 Federation of European 
Neuroscience Societies 
(FENS 2014)  

Milà itàlia Del 5 al 9 de 
juliol de 2014

240,00 314,92 554,92 B 250 415,00  

Moreno Blanc, 
Javier

DIEI investigador en 
formació Fi

... 8th international 
Conference on Ubiquitous 
computing & Ambient 
intelligence 

Belfast Regne 
Unit

Del 2 al 5 de 
desembre de 
2014

300,00 400,00 700,00 B 250 475,00  

Moreno Gene, 
Jordi 

AEGERN investigador 
postdoctoral

A2 X Workshop de 
investigación empírica en 
contabilidad financiera 

La Coruña Espanya Del 2 al 4 d’abril 
de 2014

220,00 180,73 400,73 A 150 325,00  

Mosele, Juana inés TECAL investigadora en 
formació Fi

A2 World Congress on 
Polyphenols Applications: 
iSANH Polyphenols 2014 

Lisboa Portugal Del 5 al 6 de 
juny de 2014

395,00 225,905 620,905 B 250 570,00  

Nuin Orrio, Carmen infermeria TU ... Congrés internacional de 
Docència Universitària i 
innovació 

Tarragona Espanya Del 2 al 4 de 
juliol de 2014

260,00 39,90 299,90 A 39,9 299,90  

Poalelungi, 
Carmen-Valentina

Geosoc investigadora en 
formació Fi

A1 Vii Congreso internacional 
de psicología y educación. 
XXi Congreso internacional 
de psicología iNFAD: 
‘Educación, desarrollo y 
aprendizaje: propuestas 
psicológicas en positivo’ 

Badajoz Espanya Del 8 al 12 
d’abril de 2014

... ... ... ... ... ... 1

Reverter Masia, 
Joaquin

Didesp Agregat A2 XXX Jornades mèdiques 
i de la salut de les terres 
de l’Ebre 

Tortosa Espanya Del 28 de febrer 
a l’1 de març de 
2014

... ... ... ... ... ... 5

Ric Diez, Ángel iNEFC  ... international Congress on 
Complex SYstems in Sport 

Groningen Països 
Baixos

Del 29 al 31 
d’octubre de 
2014

255,00 270,00 525,00 B 250 430,00  

Rius Tormo, 
Palmira

infermeria TEU ... Congrés internacional de 
Docència Universitària i 
innovació 

Tarragona Espanya Del 2 al 4 de 
juliol de 2014

... ... ... ... ... ... 5

Ros Freixedes, 
Roger

PRODAN investigador en 
formació FPi

A2 10th world congress 
on genetics applied to 
livestock production 

Vancouver Canadà Del 17 al 22 
d’agost de 2014

261,81 1.249,74 1.511,55 D 400 541,81  

Rosell Mases, 
Estela

MEX investigadora en 
formació FPU

A2 8è Congrés de la societat 
catalana d’immunologia. 
Microbiota and Mucosal 
immunology 

Barcelona Espanya Del 20 al 21 de 
novembre de 
2014

85,00 50,00 135,00 A 50 135,00  

Sabaté Dalmau, 
Maria

DAL Lectora A1 XXXii Congreso 
internacional de Lingüística 
Aplicada (AESLA) 

Sevilla Espanya Del 3 al 5 d’abril 
de 2014

155,00 207,56 362,56 A 150 260,00  

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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Salazar Ortiz, 
Natàlia

Història investigadora en 
formació Fi

A2 Congreso internacional de 
fortificaciones en la Edad 
del Hierro: control de los 
recursos y el territorio 

Zamora Espanya Del 14 al 16 de 
maig 2014

20,00 131,65 151,65 A 150 125,00  

Sánchez Garcia, 
José

Geosoc Professor 
associat

A1 XViii iSA World congress of 
sociology 

Yokohama Japó Del 13 al 19 de 
juny de 2014

... ... ... ... ... ... 5

Strecker, Tanja 
Conni

Geosoc investigadora en 
formació FPU

A1 XViii iSA World Congress 
of Sociology 

Yokohama Japó Del 13 al 19 de 
juliol de 2014

99,03 699,14 798,17 D 400 379,03  

Tena Pagan, Álvaro MACS investigador 
postdoctoral

A2 Xiii reunión de la 
Sociedad Española de 
Geomorfología

Cáceres Espanya Del 9 al 12 de 
setembre de 
2014

255,00 135,15 390,15 A 150 360,00  

Torres Purroy, 
Helena

DAL investigador en 
formació FPi

A1 ELF7 - The 7th 
international Conference of 
English as a lingua Franca 

Atenes Grècia Del 4 al 6 de 
setembre de 
2014

100,00 336,83 436,83 B 250 275,00  

Vall-llaura 
Espinosa, Núria

CMB investigadora en 
formació Fi

... Thiol-Based Redox 
Regulation & Signaling 

Caldes de 
Malavella

Espanya Del 20 al 25 de 
juliol de 2014

799,00 41,80 840,80 A 41,8 840,80  

Vaquer Aloy, Antoni Dret Privat CU ... XV Semana de derecho 
‘Ponciano Arriaga’. 
‘Derecho comparado 
y sistemas jurídicos 
contemporaneos’ 

San Luis 
San Luis de 
Potosí

Mèxic Del 3 al 7 de 
novembre de 
2014

... ... ... ... ... ... 5

Vicario Andrade, 
Alba

MEX  A2 Society for Neurosciences Washington Estats 
Units

Del 15 al 19 de 
novembre de 
2014

... ... ... ... ... ... 4

          11.693,56   7.953,26  

Nota: D’acord amb el punt 3 de la convocatòria, és imprescindible presentar una comunicació científica o equivalent que hagi estat acceptada, el certificat d’assistència i el de la presentació per tal d’accedir a l’ajut.

1- Exclòs/a. Ha gaudit d’ajut anterior de la UdL per la mateixa finalitat

2- Exclòs/a. No té vinculació amb la UdL

3- Exclòs/a. No pertany a un C-D

4- Exclòs. No tenia vinculació amb la Udl en el moment de realitzar l’acció

5- No pot ser sol·licitant d’acord amb el punt 3 de la convocatòria de la UdL

Zones:

A: Espanya i sud de França

B: Països de la U.Europea (grup dels 25)

C: Països d’Europa de l’Est

D: Països de fora d’Europa

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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•	 Acord	núm.	257/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	resolució	de	la	convocatòria	d’ajuts	per	estades	en	altres	centres	per	realitzar	tasques	de	
recerca 2014.

Sol·licitant Categoria Tipus	
grup

Centre destinació Lloc Zona Durada Inici Fi Ajut extern 
sol·licitat

Estat 
petició 
externa

Anteriors 
ajuts UdL 
d’estades en 
altes centres

Proposta 
viatge

Proposta 
allotjament

Proposta 
total al 
30 %

Observacions

Canela Xandri, Anna Assimilada A1 Warwick University Regne Unit Països de la 
U.Europea 
(grup dels 25)

3 mesos 01/07/14 30/09/14 Compromís  ... 250,00 1.111,50 1.361,50  

Maris, Stefania 
Codruta

investigadora 
en formació 
UdL

A1 Rothamsted Research 
Station 

Anglaterra Països de la 
U.Europea 
(grup dels 25)

3 mesos   Compromís  ... 250,00 1.111,50 1.361,50 6

De Sousa Oliveira, 
Marcia Patricia

Homologada A1 Western Regional 
Research Center, 
USDA, Agriculture 
Research Service 

Estats Units Països de fora 
d’Europa

3 mesos 05/05/14 01/08/14   ... 450,00 1.111,50 1.561,50  

Tutusaus Batlle, Joan investigador en 
formació UdL

A2 Faculté de Médecine 
Vétérinaire. Université 
de Liège 

Bèlgica Països de la 
U.Europea 
(grup dels 25)

3 mesos 08/01/14 08/04/14 Compromís  ... 250,00 1.111,50 1.361,50 investigador en 
formació UdL en 
el moment de 
sol·licitar l’ajut

Arroyo Campos, 
ismael

investigador en 
formació UdL

A2 EndPoint Corporations Estats Units Països de fora 
d’Europa

3 mesos 01/07/14 30/09/14 Compromís  ... 450,00 1.111,50 1.561,50  

Pociño Merino, irene investigadora 
en formació FPi

A2 Centro Andaluz de 
Biología Molecular y 
Medicina Regenerativa 
(CABiMER) 

Espanya Espanya i sud 
de França

1 mes   Compromís  ... 150,00 334,31 484,31 4 i 6 

Arumugam, 
Saravanan

investigador en 
formació UdL

A2 Universidad de Sevilla Espanya Espanya i sud 
de França

3 mesos 01/09/14 30/11/14   ... 150,00 1.111,50 1.261,50  

Roca Cabau, Guillem investigador en 
formació UdL

A1 Univeristà di Siena itàlia Països de la 
U.Europea 
(grup dels 25)

3 mesos 01/12/14 28/02/15 Compromís  ... 250,00 1.111,50 1.361,50  

Porcheddu, Antonio investigador en 
formació Fi

A1 Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - CNR

itàlia Països de la 
U.Europea 
(grup dels 25)

3 mesos 10/12/14 28/02/15 Compromís  ... 250,00 1.170,00 1.420,00 1

Batalla Villanueva, 
Ramon

TU A2 Universidad Austral de 
Chile UACh 

Xile Països de fora 
d’Europa

1,5 mesos 15/03/15 30/04/15   ...    2

Béjar Maceiras, 
María

investigadora 
en formació 
UdL

A2 University of Aberdeen Anglaterra Països de la 
U.Europea 
(grup dels 25)

3 mesos 01/12/2014 28/02/2015 Compromís  ... 250,00 1.111,50 1.361,50  

Busom Figueres, 
Núria

investigadora 
en formació Fi

A2 institüt für 
Rechtsinformatik 

Alemanya Països de la 
U.Europea 
(grup dels 25)

3 mesos 17/08/14 17/11/14 Compromís  ... 250,00 1.170,00 1.420,00 1

Maresma Galindo, 
Ángel

investigador en 
formació UdL

A2 Cornell University Estats Units Països de fora 
d’Europa

4 mesos 01/12/2014 31/03/2015 Compromís  ... 450,00 1.111,50 1.561,50  

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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Colás Medà, M. Pilar investigador 
UdL-impuls

A1 National institute for 
Public Health and the 
Environment

Països Baixos Països de la 
U.Europea 
(grup dels 25)

5 mesos 28/04/14 18/09/14 Compromís  ... 250,00 1.111,50 1.361,50  

Ochagavia 
Orbegozo, Helga

investigador en 
formació FPi

A2 CSiRO Plant industry Austràlia Països de fora 
d’Europa

4 mesos 01/08/14 31/12/14 Compromís  ... 450,00 1.002,92 1.452,92  

Prieto, Paula investigadora 
en formació 
Jade Plus

A2 CSiRO Plant industry Austràlia Països de fora 
d’Europa

4 mesos 01/08/14 31/12/14   ... 450,00 1.111,50 1.561,50  

Rey Caballero, Jordi investigador en 
formació Fi

A2 Centro de 
investigaciones 
Científicas y 
Tecnologicas de 
Extremadura (CiCYTEX) 

Espanya Espanya i sud 
de França

1 mes i 20 
dies

01/11/14 20/12/14 Compromís  ... 150,00 585,00 735,00 1

Ric Diez, Ángel Personal 
investigador Fi 
(iNEF)

... Faculty of Physical 
Education, Sport and 
health in Ss Cyril and 
Methodius University 

Macedonia  3 mesos 22/09/14 22/12/14   ...    3

Sala Solé, Ester investigadora 
en formació Fi

A2 University of Edinburgh Regne Unit Països de la 
U.Europea 
(grup dels 25)

2 mesos 15/12/14 15/02/15 Compromís  ... 250,00 780,00 1.030,00 1

Salamero Teixidó, 
Laura

investigadora 
Postdoctoral 
V. Personal 
Acadèmic

A2 Florida State University Estats Units Països de fora 
d’Europa

3 mesos 01/05/15 31/07/15   ...    5

Vaquero Tió, Eduard investigadora 
Postdoctoral 
V. Personal 
Acadèmic

A3 Laboratorio di Ricerca e 
intervento in Educazione 
Familiare (LabRiEF). 
Università degli Studi di 
Padova 

itàlia Països de la 
U.Europea 
(grup dels 25)

6 mesos 01/02/15 31/07/15   ...    5

4.950,00 17.268,72 22.218,72

(1) Condicionat a que hagin rebut una resposta negativa de l’AGAUR a la sol·licitud d’activitats formatives que es pot demanar durant el segon o tercer any de gaudi de l’ajut, relacionat amb el punt 3 de la convocatòria de la Universitat de Lleida.

(2) El sol·licitant no compleix el requisit del punt 3 de la convocatòria de la Universitat de Lleida.

(3) iNEF. Se li concedeix un ajut per assistència a congressos.

(4) Condicionat a que hagin rebut una resposta negativa del Ministeri a la petició de finançament per part d’aquest organisme per realitzar estades de recerca.

(5) D’acord amb el punt 2 de la convocatòria “les estades s’han d’iniciar abans del 31 de desembre de 2014...”

(6) Ajut condicionat a que l’estada es realitzi durant el 2014

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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•	 Acord	núm.	258/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	resolució	de	la	convocatòria	d’ajuts	per	a	estades	de	professorat	visitant	investigador.	Any	
2014

Sol·licitant Dept. Professor 
Visitant

Centre País Categoria Activitat Activitats Comple-
mentàries

Projecte de recer-
ca on s’emmarca 
l’estada

Investigadors	que	
donen suport a la 
sol·licitud

Data  
realització

Du-
rada 
(dies)

Sol.
licitud 
des-
peses 
viatge

Sol.licitud 
despeses 
allotjament 
i dietes

Import 
cofinan-
çat

Import 
total sol-
licitat

Zona

Aluja Fabre-
gat, Anton

PiP Michel 
Hansanne

Université de 
Liège. Faculty 
of Psychology 
and Educatio-
nal Sciences 

Bèlgica CU intercanvi d’experi-
ènies en registres 
electrofisiològics 
i espectroscòpia 
frontal per infrarojos 
propers

Conferència als 
alumnes de psico-
logia. Seminari als 
doctorants i becaris. 
Exposició de resul-
tats de la recerca a 
l’equip del Dr. Aluja.

Respuesta emo-
cional, patrones 
diferenciales en el 
reflejo de sobre-
salto y asociación 
genética: el rol de 
la personalidad 
inhibida-desinhibida 
(P11046)

Ángel Blanch Plana, 
Eduardo Blanco 
Calvo, Salvador 
Gallart Massia, Maite 
Martí Guiu, Joan 
Fibla Palazón, José 
Luis Royo Sánchez-
Palencia 

1a setma-
na de juny 
de 2014

6 595,00 498,00 200,00 1.093,00 Països de 
la Unió 
Europea 
(grup dels 
25)

Martí Henne-
berg, Jordi

GEOSOC Paul 
Caruana-
Galizia

London School 
of Economics

UK Catedràtic Consolidar la relació 
amb la LSE de 
Londres

Seminari al grup de 
recerca

Grup de recerca 
consolidat “Territori 
i Societat”

Jesús Burgueño 
Rivero, Jorge 
Solanas, Josep M. 
Llop Torné, Jordi 
Garreta Bochaca, 
Fidel Molina Luque, 
Pedro Fraile Pérez 
de Mendiguren

Del 10 al 
14 de juny 
de 2014

5 200,00 400,00 0,00 600,00 Països de 
la Unió 
Europea 
(grup dels 
25)

Paül Agustí, 
Daniel

GEOSOC Elsa Vivant Université 
de Paris-Est 
Marne la Vallée

França Lector 
interí

La reutilització de les 
ciutats intermèdies. 
Vida innovadora per 
als espais urbans 
obsolets 

Classes de 4t curs 
de grau de Geogra-
fia i Ordenació del 
territori

Grup de recerca 
consolidat “Territori 
i Societat”

Joan Ganau Casas, 
Carme Bellet San-
feliu, ignasi Aldomà 
Buixadé 

Pendent 15 386,18 661,00 250,00 747,18 Països de 
la Unió 
Europea 
(grup dels 
25)

Vericat Querol, 
Damià

MACS Colin Rennie University of 
Ottawa

Canadà RYC Dinàmica morfo-
sedimentària, 
variabilitat hidràu-
lica i disponibilitat 
d’hàbitat en medis 
fluvials 

2 seminaris teòrics 
més 1 seminari 
pràctic

Dinámica morfo-
sedimentaria en 
sistemas fluviales 
alterados antrópica-
mente: interacción 
entre morfología 
fluvial y diversi-
dad ecológica 
(MorphSed)  

José A. Martínez 
Casasnovas, 
Jaume Porta 
Casanellas,Josep 
Carles Balasch 
Solanes, Ramon J. 
Batalla Villanueva, 
Raúl López Alonso, 
Alvaro Tena Pagán

Primavera 
de 2015

15 905,20 831,60 173,80 1.563,00 B

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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• Acord	núm.	259/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	resolució	de	la	convocatòria	d’ajuts	pont	per	projectes	de	recerca.

Nom Depart. Tipus	
grup

Projecte	denegat IP	Plan	Nacional	any	anterior Proposta	(€) Comentaris

Cabiscol Català, Elisa CMB A BFU2013-43059-P Si. Plan Nacional 3.500,00 € BFU2010-17387

Herrero Perpiñan, Enrique CMB A BFU2013-43112-P Si. Plan Nacional 3.500,00 € BFU2010-17656

Martí Henneberg, Jordi GEOSOC A CSO2013-46288-P Si. Plan Nacional 3.500,00 € CSO2010-16389

Vaqueiro de Castro Alves, Rui CMB A BFU2013-44257-P Si. Plan Nacional 3.500,00 € BFU2010-17704

TOTAL 14.000,00 €

Ip	Plan	Nacional	any	anterior:	Vol dir iP de la convocatòria anterior

• Acord	núm.	260/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	resolució	de	la	convocatòria	d’ajuts	per	a	la	realització	de	reunions	prèvies	a	la	presentació
de	propostes	de	projectes	de	recerca.	Any	2014.

Sol·licitant Departament Tema Programa Altres ajuts sol-
licitats

Pressupost sol·licitat Proposta

Boada Pallas, Jordi MEX Projecte STRENGTH en el marc del consorci 
europeu de malalties neurodegeneratives 
JPND 

- -Cost extern de preparació del 
projecte:  
-Despeses de viatge: 562,64€ 
-Despeses d’allotjament: 200€  
QUANTiTAT SOL·LiCiTADA: 
762,64€            

Viatge a Londres (anada i tornada)= 250 €    
Despeses d’allotjament =200 € 

TOTAL: 450,00 €

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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•	 Acord	núm.	261/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	el	catàleg	de	grups	de	recerca	de	la	UdL	reconeguts	a	la	convocatòria	SGR2014.

GRUPS	DE	RECERCA	RECONEGUTS	I	FINANçATS	A	LA	CONVOCATòRIA	SGR2014	(	A1	)

Tipus Codi	oficial Grup de recerca IP	grup Dept. Afiliació

Consolidat 2014 SGR 573 Control de plagues Agrícoles i Forestals Albajes Garcia, Ramon PVCF UdL/iRTA

Consolidat 2014 SGR 1396 Grup de Patologia Respiratòria Barbe illa, Fernando Eduard MEDiCiNA UdL 

Consolidat 2014 SGR 123 Grup de recerca en energia i maquinària agroindustrial 
(GREA)

Cabeza Fabra, Luisa Fernanda DIEI UdL 

Consolidat 2014 SGR 242 Art i Cultura d’època Moderna (ACEM) Company Climent, Joaquim HAHS UdL 

Consolidat 2014 SGR 1296 Biotecnologia Agrària/ Agricultural Biotechnology Christou  , Pavlos PVCF UdL 

Consolidat 2014 SGR 307 Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GR-ASE) Garreta Bochaca, Jordi GEOSOC UdL 

Consolidat 2014 SGR 208 Plurilingüisme i Educació Huguet Canalis, Ángel PiP UdL 

Consolidat 2014 SGR 1061 Cercle de lingüística aplicada (CLA) Llurda Giménez, Enric DAL UdL 

Consolidat 2014 SGR 973 Territori i Societat Marti Henneberg, Jordi GEOSOC UdL 

Consolidat 2014 SGR 1000 Tecnologies innovadores per a l’Obtenció d’ingredients i 
Productes Alimentaris

Martín Belloso, Olga TECAL UdL 

Consolidat 2014 SGR 655 Grup d’estudis societat, salut, educació i cultura (GESEC) Molina Luque, Jose Fidel GEOSOC UdL 

Consolidat 2014 SGR 665 Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals ‘Espai, 
Poder i Cultura’

Sabaté Curull, Flocel HiSTÒRiA UdL 

Consolidat 2014 SGR 757 Postcollita Viñas Almenar, M. inmaculada C. TECAL UdL/iRTA

Consolidat 2014 SGR 1141 Producció Forestal Voltas Velasco, Jordi PVCF UdL 

Emergent 2014 SGR 19 Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents (GELiV) Domingo Clua, Josep M. FiLCAT UdL 

Emergent 2014 SGR 683 Centre d’Estudis sobre Joventut i Societat (CEJiS) Feixa Pampols, Carles GEOSOC UdL 

GRUPS	DE	RECERCA	RECONEGUTS	I	SENSE	FINANçAMENT	A	LA	CONVOCATòRIA	SGR2014	(	A2	)

Tipus Codi	oficial Grup de recerca IP	grup Dept/ Institució Afiliació IP a la UdL Dept.

Consolidat 2014 SGR 111 Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de 
la conducta

Aluja Fabregat, Anton PiP UdL 

Consolidat 2014 SGR 645 Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RiUS) Batalla Villanueva, Ramon J. MACS UdL 

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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Consolidat 2014 SGR 411 Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes 
i amenaces actuals: reforma del sistema de governança 
global, seguretat, cooperació i dret humans

Blanc Altemir, Antonio DPUB UdL 

Consolidat 2014 SGR 592 Grup interdisciplinari d’estudis de desenvolupament i 
multiculturalitat (GiEDEM)

Breton Solo De Zaldivar, 
Victoriano 

HAHS UdL 

Consolidat 2014 SGR 1085 Agronomia i Medi Ambient en Sistemes Agrícoles 
Mediterranis

Cantero Martínez, Carlos PVCF UdL 

Consolidat 2014 SGR 385 Grup Dedal-lit Casado Gual, Nuria DAL UdL 

Consolidat 2014 SGR 1204 Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar (SDAES) Chemisana Villegas, Daniel MACS UdL 

Consolidat 2014 SGR 526 Neurobiologia Cel·lular Esquerda Colell, Jose Enrique MEX UdL 

Consolidat 2014 SGR 151 Grup de recerca en porcí Estany illa, Juan PRODAN UdL 

Consolidat 2014 SGR 105 Grup de Recerca en intel·ligència Artificial Fernández Camon, Cesar DIEI UdL 

Consolidat 2014 SGR 456 Grup de Recerca en interacció Persona Ordinador i 
integració de Dades (GRiHO)

García González, Roberto DIEI UdL 

Consolidat 2014 SGR 588 Cicle cel·lular eucariota Garí Marsol, Eloi CMB UdL 

Consolidat 2014 SGR 131 Estrès cel·lular i supervivència en models eucariotes Herrero Perpiñan, Enrique CMB UdL 

Consolidat 2014 SGR 1611 Competències, Tecnologia i Societat en Educació 
(COMPETECS)

isus Barado, Sofia PiP UdL 

Consolidat 2014 SGR 273 Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga Junyent Sanchez, Emilio HiSTÒRiA UdL 

Consolidat 2014 SGR 87 Grup de Recerca en Jocs Esportius (GREJE) Lavega Burgués, Pere iNEF Lleida UdL 

Consolidat 2014 SGR 89 Grup de recerca en fertilitat i manteniment de la gestació en 
vaquí de llet

López Gatius, Fernando Román PRODAN UdL 

Consolidat 2014 SGR 138 Grup de Càncer Matias-Guiu Guia, F. Javier CMB UdL/iRBL

Consolidat 2014 SGR 882 Desenvolupament i Evolució del Cervell Medina Hernández, Loreta Maria MEX UdL 

Consolidat 2014 SGR 72 iNPLAMiCVEC Medina Piles, Vicente PVCF UdL 

Consolidat 2014 SGR 1666 Criptografia i Grafs (C&G) Miret Biosca, Josep Maria MATEMàTiCA UdL 

Consolidat 2014 SGR 906 Grup de Recerca sobre intervencions Socioeducatives en la 
infància i la Joventut (GRiSiJ)

Molina Garuz, M. Cruz Forà (UB) UB/UdL Balsells Bailon, M. 
Angels

PiP
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Consolidat 2014 SGR 212 Grup de Processament de Senyal i Robòtica (GPSR) Palacín Roca, Jorge DIEI UdL 

Consolidat 2014 SGR 168 Fisiopatologia Metabòlica Pamplona Gras, Reinaldo Ramon MEX UdL 

Consolidat 2014 SGR 1461 Cognició i Context mediat per les Tecnologies de la 
informació i de la Comunicació (COnTiC)

Pifarré Turmo, Manuela PiP UdL 

Consolidat 2014 SGR 1132 Fisicoquímica Ambiental Puy Llorens, Jaume QUÍMiCA UdL 

Consolidat 2014 SGR 8 Malherbologia i ecologia vegetal Recasens Guinjuan, Jordi R. HBJ UdL 

Consolidat 2014 SGR 917 Moviment Humà Reverter Masia, Joaquin DiDESP UdL 

Consolidat 2014 SGR 163 Grup de Computació Distribuïda (GCD) Roig Mateu, Concepcion DIEI UdL 

Consolidat 2014 SGR 153 Grup de Recerca en AgròTiCa i Agricultura de Precisió 
(GRAP)

Rosell Polo, Joan Ramon EAGROF UdL 

Consolidat 2014 SGR 540 Unitat de tecnologia de productes vegetals Sanchis Almenar, Vicente TECAL UdL 

Consolidat 2014 SGR 99 Literatura popular francesa i cultura mediàtica enfront del 
fenomen poètic (LiPOFRANCUMEPOE)

Santa Bañeres, Mª Angeles FiLCEF UdL 

Consolidat 2014 SGR 1144 Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu Sistac Vicen, Ramon FiLCAT UdL 

Consolidat 2014 SGR 1040 Agronomia i Millora del Rendiment i Qualitat de Cultius 
Extensius

Slafer Lago, Gustavo Ariel PVCF UdL 

Consolidat 2014 SGR 243 Modelització Matemàtica i Estadística de Processos 
Biològics (BiOMODELS)

Sorribas Tello, Albert CMB UdL 

Consolidat 2014 SGR 230 Sistema de justícia penal Tamarit Sumalla, Josep Maria DPUB UdL 

Consolidat 2014 SGR 394 Grup Bàsic i Clínic d’immunologia i Endocrinologia Verdaguer Autonell, Juan MEX UdL 

Consolidat 2014 SGR 988 Grup de recerca en mediació lingüística Vila Rubio, Maria Nieves FiLCEF UdL 
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Consolidat 2014 SGR 183 Sòls i Aigües Villar Mir, Josep Maria MACS UdL 

Emergent 2014 SGR 729 Grup d’estudis de la cultura i les identitats a l’Europa 
Contemporània (GECiEC)

Capdevila Capdevila, Joaquim FiLCAT UdL 

Emergent 2014 SGR 1372 Dret administratiu, drets humans i potestats públiques Cierco Seira, Cesar DPUB UdL 

Emergent 2014 SGR 82 Grup de recerca en turisme, economia social i del 
coneixement (GRTESC)

Cristobal Fransi, Eduardo M. AEGERN UdL 

Emergent 2014 SGR 30 Caracteritzant les empreses rendibles: empresa familiar i 
empresa emprenedora (CARENFA)

Gallizo Larraz, Jose Luis AEGERN UdL 

Emergent 2014 SGR 1580 Gestió i Anàlisi Multiescala de biodiversitat i serveis 
ambientals als Sistemes forestals i agrícoles sota canvi 
global (GAMES)

Sebastia Alvarez, Maria Teresa HBJ UdL 

PDI	DE	LA	UdL	QUE	PERTANY	A	GRUPS	DE	RECERCA	SGR2014	EXTERNS	A	LA	UdL	(A3)

Tipus Codi	oficial Grup de recerca IP	grup Institució IP a la UdL Dept.

Consolidat 2014 SGR 254 innovació, Modelització i Enginyeria en (Bio)Materials 
(iMEM)

Aleman Llansó, Carlos Enrique Forà (UPC) Casanovas Salas, Jordi QUÍMiCA

Consolidat 2014 SGR 971 Grup de Recerca i innovació en dissenys (GRiD). Tecnologia 
i aplicació multimèdia i digital als dissenys observacionals

Anguera Argilaga, M. Teresa Forà (UB) Castañer Balcells, Marta iNEF Lleida

Consolidat 2014 SGR 241 Social & Business Research Laboratory (SBRlab) Belzunegui Eraso, Ángel Forà (URV) Moreno Gené, Josep DPUB

Consolidat 2014 SGR 1156 Grup de Recerca en Antropologia del Parentiu i del Patrimoni 
(GRAPP)

Bestard Camps, Juan Luis Forà (UB) Salazar Carrasco, Carles HAHS

Consolidat 2014 SGR 978 Grup de Recerca en Anàlisi Econòmica i Salut Carles Lavila, Misericordia Forà (URV) Rue Monne, Montserrat CMB

Consolidat 2014 SGR 1609 Apoptosi i Neurodegeneració Comella Carnice, Joan Xavier Forà (VHiR) Sanchis Morales, Daniel CMB

Consolidat 2014 SGR 684 Història de les societats rurals Congost Colomer, Maria Rosa Forà (UdG) Vicedo Rius, Enric HiSTÒRiA

Consolidat 2014 SGR 223 Dret Civil Català i Dret Privat Europeu Del Pozo Carrascosa, Pedro Forà (URV) Vaquer Aloy, Antoni DPRiV

Consolidat 2014 SGR 809 Fiscalitat, relacions laborals, prestacions socials Delgado Garcia, Ana Maria Forà (UOC) Solanes Giralt, Montserrat DPUB

Consolidat 2014 SGR 1305 Grup de recerca sobre exclusió i control socials (GRECS) Delgado Ruiz, Manuel Forà (UB) Solé Arraràs, Ariadna iNFERMERiA

Consolidat 2014 SGR 1636 Gens i ambient en la comprensió de la diversitat de la 
conducta humana i la etiopatogenia dels trastorns mentals

Fañanàs Saura, Lourdes Forà (UB) Moya Higueras, Jorge PiP

Consolidat 2014 SGR 1182 Grup de Recerca interuniversitari en Aplicacions 
Lingüístiques (GRiAL)

Fernandez Montraveta, Ana Forà (UAB) Vázquez Garcia, Gloria DAL

Consolidat 2014 SGR 1552 Grup de Recerca en Enginyeria Agro-Ambiental (GREA) Flotats Ripoll, Xavier Forà (UPC) illa Alibes, Josep DIEI
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Consolidat 2014 SGR 483 àrea de Dret internacional Privat Forner Delaygua, Joaquim J. Forà (UB) Fontanellas Morell, Josep Ma. DPRiV

Consolidat 2014 SGR 176 Equip de Desenvolupament Organitzacional Gairin Sallan, Joaquim Forà (UAB) Del Arco Bravo, isabel PiP

Consolidat 2014 SGR 723 Educació Matemàtica i Context: Competència Matemàtica 
(EmiCCoM)

Gorgorió Solà, Maria Núria Forà (UAB) Moreno Moreno, Maria Del Mar MATEMàTiCA

Consolidat 2014 SGR 986 Ars Picta Guardia Pons, Milagros Forà (UB) Lores Otzet, immaculada HAHS

Consolidat 2014 SGR 1594 Grup internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura Huertas Bailén, Amparo Forà (UAB) Berges Saura, Laura FiLCAT

Consolidat 2014 SGR 1425 Grup d’estudi de les societats africanes (GESA) iniesta Vernet, Ferran Forà (UB) Roca Alvarez, Alberto C. HAHS

Consolidat 2014 SGR 1429 Grup de Recerca en Ecopatologia de Fauna Salvatge Lavín González, Santiago Forà (UAB) Sanuy Castells, Delfi PRODAN

Consolidat 2014 SGR 327 Grup de Recerca d’Economia i Política Públiques López Garcia, Miguel Ángel Forà (UAB) Ruiz Del Portal Bravo, Francisco 
Javier

ECONAP

Consolidat 2014 SGR 688 Grup de Recerca en Dret privat, consum i noves tecnologies 
(GREDiNT)

Llácer Matacás, Maria Rosa Forà (UB) Martinell Gispert-Sauch, Josep 
Maria

DPRiV

Consolidat 2014 SGR 1529 Grup de Recerca consolidat en Dret Financer i Tributari 
(CREDFT)

Macho Pérez, Ana Belén Forà (UPF) Castillo Solsona, Ma. Merce DPUB

Consolidat 2014 SGR 1525 Aula Carles Riba Miralles Solà, Carles Forà (iEC) Malé Pegueroles, Jordi FiLCAT

Consolidat 2014 SGR 236 Grup de Recerca sobre l’època Franquista (GREF) Molinero Ruiz, Carme Forà (UAB) Mir Curco, Concepcion HiSTÒRiA

Consolidat 2014 SGR 1248 Grup de Recerca arqueològica a la mediterrània i al pròxim 
orient (GRAMPO)

Molist Montañá, Miquel Forà (UAB) Bouso Garcia, Monica HiSTÒRiA

Consolidat 2014 SGR 128 Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC) Nadal Pique, Francesc Forà (UB) Burgueño Rivero, Jesus GEOSOC

Consolidat 2014 SGR 40 Teoria de Joc i Mercats d’Assignació Nuñez Oliva, Marina Forà (UB) Miquel Fernandez, Silvia Maria MATEMàTiCA

Consolidat 2014 SGR 1048 Metabolisme lipídic i lipases: obesitat i estrès (MELLOE) Peinado Onsurbe, Julia Forà (UB) Baena Fustegueras, Juan Antonio CiRURGiA

Consolidat 2014 SGR 1045 Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP) Pérez Escoda, Núria Forà (UB) Filella Guiu, Gemma PiP

Consolidat 2014 SGR 993 Drets culturals i diversitat Pérez Madrid, Francisca Forà (UB) Areces Piñol, Ma. Teresa DPRiV

Consolidat 2014 SGR 955 Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials 
(DHiGECS)

Prats Cuevas, Joaquim Forà (UB) Llonch Molina, Nayra DiDESP

Consolidat 2014 SGR 753 Materials Superconductors i nanoestructuració a gran escala Puig Molina, Teresa Forà (CSiC) Carrera Vilanova, Miquel MACS

Consolidat 2014 SGR 1292 Enginyeria i Gestió del Reg Ramirez De Cartagena Bisbe, 
Francisco 

Forà (UdG) Barragan Fernández, Javier D. EAGROF

Consolidat 2014 SGR 1231 Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans Rivera Beiras, José ignacio Forà (UB) Silveira Gorski, Hector Claudio DPUB

Consolidat 2014 SGR 1477 Ecologia evolutiva, comportament i conservació de la 
biodiversitat

Rodríguez Teijeiro, José Domingo Forà (UB) Nadal Garcia, Jesus PRODAN

Consolidat 2014 SGR 44 Creació i Pensament de les Dones (CiPD) Segarra Montaner, Marta Forà (UB) Mérida Jiménez, Rafael Manuel FiLCEF
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Consolidat 2014 SGR 765 Grup de Recerca per a l’estudi del repertori lingüístic 
(GRERLi)

Tolchinsky Brenman, Liliana Forà (UB) Selfa Sastre, Moises DiDESP

Consolidat 2014 SGR 1109 Grup de cures a la gent gran depenent (CGGD) Zabalegui Yárnoz, Adelaida Forà (FCRB) Jurschik Gimenez, M. Pilar iNFERMERiA

Emergent 2014 SGR 302 Grup de Recerca en Osteoporosis i patologia Múscul-
esquelètica en Atenció Primària (GROiMAP) 

Azagra Ledesma, Rafael Forà (iDiAP J. 
Gol)

Pujol Salud, Jesus CiRURGiA

Emergent 2014 SGR 975 Sistemes Complexos i Esport Balagué Serre, Natàlia Forà (iNEFC) Hernandez López, Erica iNFERMERiA

Emergent 2014 SGR 531 Grup de Recerca en Sostenibilitat Energètica Costa Campi, Maria Teresa Forà (UB) Mir Artigues, Pere ECONAP

Emergent 2014 SGR 473 Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat (GURB) Nel·Lo Colom, Oriol Forà (UAB) Capel Tatjer, Laura GEOSOC

Emergent 2014 SGR 103 infància i Adolescència en Risc Social (iARS) Sala Roca, Josefina Forà (UAB) Soldevila Benet, Ana PiP

GRUPS	DE	RECERCA	CONSOLIDATS	UdL	(B)

Grup de recerca IP	grup Dept.

Ecobiotecnologia Agrària Pelacho Aja, Ana M. HBJ

Recerca clínica, experimental i docent en patologia colorectal 
i hematologia 

Reñe Espinet, Josep M. MEDiCiNA

Grup Recerca en Economia dels Recursos Naturals i Agraris 
(GRERNA)

Viladrich Grau, Montserrat AEGERN

GRUPS	DE	RECERCA	EMERGENTS	UdL	(C)

Grup de recerca IP	grup Dept.

Avaluació econòmica i comercial de la tecnologia i la 
innovació (AECTi)

Cos Sanchez, M. Pilar AEGERN

Cuidatges, epidemiologia i educació per la salut Torres Puig-gros, Joan iNFERMERiA
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•	 Acord	núm.	262/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	càtedra	ASISA	de	salut,	
educació i qualitat de vida.

CáTEDRA	ASISA	DE	“SALUD,	EDUCACIóN	Y	CALIDAD	DE	VIDA”

Universidad de Lleida- Campus Iberus de Excelencia Internacional

1. iNTRODUCCióN

Las denominadas “cátedra de empresa” son un instrumento para establecer acuerdos de colaboración entre la Universidad de 
Lleida (UdL) y las empresas o instituciones. Estos acuerdos han de permitir garantizar el trabajo a corto y medio plazo, con ob-
jetivos amplios en investigación y transferencia de conocimiento, que a su vez aseguran también un trabajo sólido a largo plazo.

En este sentido, la Cátedra ASiSA pretende potenciar y reforzar la relación UdL-ASiSA y añadir valor. Para ASiSA, la cátedra es 
una vía directa con la UdL y una forma de potenciar los puntos de unión. Para la UdL, la cátedra es una magnífica oportunidad 
para realizar proyectos de formación e investigación. Por parte de la UdL será el grupo consolidado GESEC (Grupo de Estudios 
Sociedad, Salud, Educación y Cultural) el que se encargará de llevar a cabo las acciones y la gestión de la cátedra. El GESEC 
tiene como objeto primordial proponer y realizar investigaciones y estudios socioculturales, básicamente sobre aspectos de sa-
lud, educación y calidad de vida, de los procesos de socialización, identidad, género y de la construcción de la interculturalidad. 
Ello implica necesariamente un enfoque interdisciplinar que permita abordar dicho trabajo tan heterogéneo y complejo desde 
el conjunto de las ciencias sociales: la salud, enfermería, la sociología, la economía, la antropología social, el trabajo social, la 
psicología y la educación son las áreas centrales de esta interdisciplinariedad.

2. OBJETO Y CONTENiDOS DE LA CÁTEDRA

Teniendo en cuenta estas líneas generales el objeto de la cátedra se concreta en el campo de  “Salud, Educación y Calidad de 
Vida” y las temáticas siguientes:

1. Calidad de Vida

2. Equidad y Salud

3. Mediación y Resolución de conflictos

4. Salud y Educación intercultural (amplio sentido de integración social, convivencia y participación ciudadana, así como cuesti-
ones de Género y Salud)

5. Envejecimiento activo y Gente mayor

6. Responsabilidad social corporativa

7. Accesibilidad de los sistemas de salud públicos y privados

8. Estilos de vida saludables. impacto en la economía de la salud y responsabilidad individual

En este sentido los objetivos correspondientes a dicho objeto y contenidos de la cátedra son los siguientes:

• Desarrollar proyectos de investigación y estudios cualificados sobre los factores de calidad de vida y su contribución al de-
sarrollo humano

• Promover la formación transversal sobre la salud, la educación y la calidad de vida

• Fomentar valores y estrategias para dar respuesta a los condicionantes sociales de la salud

• Generar informes de referencia sobre temáticas que afecten a la salud, educación y calidad de vida

• Convertirse en un foro cualificado de diagnóstico y emisión de opinión temática y estratégica sobre estos ámbitos

• Promover prácticas de estudiantes, impulsar trabajos fin de carrera y realizar tesis doctorales

• Organizar actividades divulgativas (propias o en cooperación con otras entidades) de actividades vinculadas a la salud y la 
calidad de vida
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• Coordinar grupos de investigadores, empresas y sociedad civil que trabajen en actividades asociadas a la salud y la calidad 
de vida, desarrollando proyectos innovadores y multidisciplinares

• Estudiar y difundir experiencias y buenas prácticas asociadas a experiencias exitosas de desarrollo en salud y calidad de vida

• Promover las bases para la creación de un observatorio social de la salud y la educación.

3. FUNCiONES

Las funciones fundamentales de la Cátedra UdL-ASiSA de Salud, Educación y Calidad de Vida son las siguientes:

• Establecer líneas de trabajo de consenso entre las prioridades y necesidades de ASiSA y las de la UdL

• Ofrecer a ASiSA asesoramiento en innovación y desarrollo, así como información preferente sobre los proyectos de investi-
gación o transferencia.

• Acoger proyectos compartidos de investigación, formación y transferencia de conocimiento, los resultados de los cuales 
reviertan tanto en ASiSA como en la UdL.

• Coordinar grupos de investigación del ámbito definido por la cátedra, con el objetivo de desarrollar proyectos multidisciplina-
res e integradores, que ayuden a compartir proyectos entre los diferentes departamentos de la UdL.

4. ACTiViDAD

La actividad académica que se desarrolle en la cátedra debe estar acordada por las dos instituciones: UdL y ASiSA. Dicha acti-
vidad se debe programar según las siguientes líneas generales:

• Actividades de formación: organización de conferencias sobre temas de interés, jornadas, seminarios, congresos, cursos 
específicos, etc.

• Actividades de investigación: becas predoctorales y postdoctorales, trabajos de fin de master y de fin de carrera o líneas de 
investigación abiertas y desarrolladas por la propia cátedra.

• Premios de investigación a trabajos en temas de interés para las instituciones

• Colaboración en el diseño y la impartición de programas de formación.  Está recogido en el primer punto.

5. ORGANiZACióN DE LA CÁTEDRA

La normativa establece que son miembros de la cátedra:

Director de la cátedra

Personal académico, estudiantes y PAS de la universidad

Personal de otras Universidades y/o instituciones públicas o privadas

La cátedra ASiSA contará con un director, que será el Dr. Fidel Molina (UdL). El director, que no necesita estar a tiempo completo, 
desarrollaría la dirección estratégica de la cátedra, definiendo el plan de trabajo anual de la cátedra y siendo el interlocutor visible 
ante su entorno inmediato. Así mismo, participará como codirectora la Dra. María Tormo como miembro de ASiSA.

Se constituirá una Comisión Mixta formada por el Vicerrector de investigación, o persona en quien delegue, de la Universidad de 
Lleida, por el presidente de ASiSA, o persona en quien delegue, la directora de planificación y desarrollo de ASiSA y el director 
de la Cátedra con la finalidad general de promover el éxito del acuerdo y facilitar los cauces de comunicación necesarios entre 
instituciones implicadas. La Comisión Mixta se reunirá siempre que lo solicite una de las partes, y al menos dos veces al año, y 
será presidida por el Vicerrector de investigación.

La Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:

• la aprobación del plan de actividades desarrolladas en el marco de este convenio

• la aprobación del presupuesto anual
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• la elaboración y aprobación de la memoria anual

• la supervisión y control de la marcha de la Cátedra, y

• la aprobación de las retribuciones fijadas para la dirección y otras personas que pudieran incorporarse (becarios, colabora-
dores, auxiliares, etc.).

Todos los acuerdos relativos a esta materia deberán adoptarse por unanimidad.

Son miembros de la Cátedra ASiSA de Salud, Educación y Calidad de Vida, el personal académico de la UdL que pertenezca al 
grupo de investigación GESEC y que desarrollen su actividad en la cátedra:

• Dra. Dolors Mayoral (Profesora de Sociología)

• Dr. Joan Blanco (Profesor de la Facultad de Enfermería)

• Dr. Jorge Soler (Profesor de la Facultad de Medicina)

• Dra. Paquita Sanvicen (Profesora de Sociología-Trabajo Social)

• Dra. Laura Otero (Profesora asociada del Master de investigación en Salud de la UdL. Escuela Nacional de Sanidad del 
instituto de Salud Carlos iii, Madrid)

• Dra. Eva Barallat (Profesora asociada de Enfermería)

• Dr. Lluís Samper (Profesor Emérito de la UdL)

• Dr. Joan Tahull (Profesor asociado del Master de Educación Secundaria)

• Dr. Xavier Sanuy (Profesor asociado de iNEF/ ASiSA)

• PhDc Montse Gea (Coordinadora del Grado de Enfermería)

• PhDc Ana Rodríguez (Directora de Proyectos. institut Català d’Oncologia)

• PhDc Mercè Espuñes (Profesora asociada de Trabajo Social)

• PhDc Francesc Valenzuela (Profesor de la Facultad de Enfermería)

• PhDc Jordi Martínez (Profesor asociado Facultad de Enfermería)

• PhDc Jordi Soldevila (Profesor asociado Facultad de Educación)

• PhDc Beatriz León (investigadora CONACyT, México)

Relación de espacios e infraestructuras necesarios para el funcionamiento de la Cátedra:

Dadas las características y objetivos de la Cátedra, se considera que no serán imprescindibles grandes espacios ni infraestruc-
turas para su funcionamiento. De hecho, se podría reducir a:

• Espacio de trabajo (despacho/ seminario) para becarios y personal de investigación, con equipamiento informático (dos me-
sas para sendos ordenadores e impresora-escáner)

• Este espacio se puede ubicar en la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social, sin perjuicio de posibilitar algún otro 
espacio también en la Facultad de Enfermería o incluso en el Campus del Rectorado, dada la composición de la Cátedra.

• En principio no se prevé necesidad directa de nuevo personal de administración de servicios (PAS), ya que puede ser el 
personal del propio departamento de Geografía y Sociología, y el apoyo del Departamento de Enfermería.

6. FUNCiONES Y COMPETENCiAS DEL DiRECTOR DE LA CÁTEDRA

Las cátedra-empresa de la UdL se estructuran en base a una director (un profesor de la UdL) que responda a un perfil de prestigio 
profesional y científico en los temas que aborda la cátedra, y un codirector de ASiSA.
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Su funcionamiento será acordado por la Comisión Mixta, que se reunirá una vez al año y que tendrá las siguientes funciones:

• Aprobar el programa anual de la cátedra con el detalle de actividades a desarrollar, a propuesta del director

• Aprobar el presupuesto y la liquidación de gasto

• Realizar el seguimiento de las actividades académicas

• Evaluar las actividades desarrolladas

• Aprobar la memoria anual de la cátedra

Así mismo, el director se compromete a realizar la memoria anual que se solicita desde el Vicerrectorado de Planificación, inno-
vación y Empresa de la Universidad de Lleida.

7. PRESUPUESTO PREViSTO Y DURACióN DEL CONVENiO

CONCEPTO IMPORTE/	AÑO	(euros)

Personal contratado/becado por la cátedra 5.000

Actividades (gestión interna de la cátedra, ayudas a investigaciones, tesis, simposios) 9.000

Material 1.000

Gastos indirectos (canon UdL 12 %) 1.800

Total 16.800 euros

La constitución de la Cátedra ASiSA de Salud, Educación y Calidad de Vida se formalizará a través de la firma de un convenio de 
colaboración, con una duración de un año, prorrogable, según la valoración de ambas instituciones (ASiSA y UdL).

El patrocinio de ASiSA para dicha cátedra se valora en 20.000 euros anuales. Dicha cantidad está sujeta a la justificación de la 
actividad realizada.

8. PROCEDiMiENTO DE CREACióN DE LA CÁTEDRA ASiSA EN LA UNiVERSiDAD DE LLEiDA

La normativa de la Universidad de Lleida establece el siguiente procedimiento:

1. Envío de la memoria (técnica y económica) al vicerrectorado de investigación

2. informe de la comisión de investigación del Consejo de Gobierno. Período de información pública de 15 días

3. Aprobación por parte del Consejo de Gobierno

4. Aprobación por parte del Consejo Social

5. Firma del convenio por parte del Rector

6. Nombramiento del director de la cátedra por parte del Rector

Lleida, 22 de Octubre de 2014

Dr. Fidel Molina

Profesor del Master de investigación en Salud y de investigación Educativa

Facultad de Enfermería

Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social

Catedrático de Sociología

Universidad de Lleida- Campus iberus de Excelencia internacional
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DOCUMENTACIó	INTERNA	COMPLEMENTÀRIA

La direcció de la Càtedra recau en la persona del Dr. Fidel Molina, Catedràtic de Sociologia de la UdL, amb un codirecció per part 
d’ASiSA de la Dra. Maria Tormo.

1.	CAPACITACIó	PER	A	LA	DIRECCIó	DE	LA	CÀTEDRA

L’article 7.2b de normativa de la UdL (Acord 22, Consell de Govern 29/02/2008) demana que es demostri de forma suficient “que 
el director de la càtedra és un especialista de reconeguda experiència i prestigi en l’àmbit de col·laboració que es proposa”

a)	Filiació

Catedràtic de Sociologia. Departament de Geografia i Sociologia. Coordinador del Grup Consolidat GESEC (Grup d’Estudis So-
cietat, Salut, Educació i Cultura). Universitat de Lleida.

b)	Experiència	en	recerca	competitiva

• Ha participat en diversos projectes de recerca competitius: 5 europeus (dins els Programes Marc de la Unió Europea (V i Vi) 
i de la EACEA), 4 del Plans Nacionals i+D; 5 de l’AGAUR (3 ARiE, 1 ACOM, 1 ARAFi) i 1 Recercaixa.

• En aquest sentit, podem destacar els següents projectes de recerca:

 - TOY: Together Old and Young (Projecte competitiu EACEA: Lifelong Learning Programme. EU). 2012-2014. (Coordina-
dora general: Margaret Kenan: iCDi, The Netherlands; iP partner UdL: Fidel Molina).

 - Educación cívica en las aulas interculturales: análisis de las representaciones e ideas sociales del alumnado y propu-
estas de acción educativa. (Projecte competitiu Convocatoria RecerCaixa 2012). 2012-2015 (iP Coordinador: Joaquim 
Prats. iP UdL: Fidel Molina).

 - Social innovation on active and healthy ageing for sustainable economic growth (SiforAGE). Projecte competitiu 7FP 
(7 Programa Marc Europeu, EU). 2013-2016. (Coordinadors: Brian Worsfold i Maria Vidal. Stakeholder GESEC: Fidel 
Molina).

 - Stories of a Possible Europe (Community Programme “Europe for Citizens”. Codi UE: CP-2008-045. EACEA, Education, 
Audivisual and Culture Executive Agency; UE; 2008-2010) iP Coordinador: Andrea Ciantar (UPTER, Roma). iP UdL: Fidel 
Molina.

 - TRESEGY: Toward a Social Construction of an European Youth: the experience of inclusion and exclusion in the pu-
blic sphere among second generation migrated teenagers. Sixth Framework Programme: Citizen and Governance in a 
Knowledge Based Society. iP: Andrea Ravecca (Univ. Gènova). iP partner UdL: Fidel Molina.

 - Telling Europe: investigación intercultural de Educación de Adultos: intercambio de historia social y cultural. Contrucción 
intercultural Europea. Grundtvig Programme. iP: Andrea Ciantar (Univ. Roma). iP partner UdL: Fidel Molina.

 - Workaló: The Creation of New Occupational Patterns for Cultural Minorities. Fourth Framework Programme: Citizen and 
Governance in a Knowledge Based Society. iP: Ramon Flecha (Universitat de Barcelona).

 - AMAL: inmigración y mercado laboral. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT). iP: Ramon Flecha (Universitat de 
Barcelona).

 - TSD: Teorias y Sociedades Dialógicas. Nuevas Transferencias Ciencia-Sociedad en la era del Conocimiento (MCYT). iP: 
Lidia Puigvert (Universitat de Barcelona).

 - Educación, Voluntariado y Participación en Europa. Asociación internacional de Voluntariado-Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. iP: Fidel Molina.

c)	Experiència	en	la	transferència	de	coneixement

S’ha de destacar la participació al Pla Local d’inclusió i Cohesió Social (Generalitat de Catalunya); Pla d’Acció del CiJCA (inici-
ativa social amb joves en risc d’exclusió social); informes sobre Població i Cohesió Social; proposta de creació de l’Observatori 
Social municipal, etc.
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En aquest sentit, una de les línies d’actuació del GESEC és el desenvolupament de la transferència de coneixement en relació a 
les temàtiques pròpies de Salut i Educació:

• informe per a l’AGAUR (Convocatòria ARAFi), Repositori RECERCAT:

Molina, F.; Mayoral, D.; Lladonosa, M.; Giliberti, L. (2013): El fet migratori a Catalunya i els processos d’identificació nacional en 
la població nouvinguda

http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/212951/2009ARAF10014.pdf?sequence=1

• Guia elaborada per a la Associació Europea d’infermeres d’Urologia (2012):

V. Geng; H. Cobussen-Boekhorst; J. Farrell; M. Gea-Sanchez; i. Pearce; T. Schwennesen; S. Vahr; C. Vandewinkel

Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care (European Association of Urology Nurses)

http://www.uroweb.org/fileadmin/EAUN/guidelines/EAUN_Paris_Guideline_2012_LR_online_file.pdf

• Dins el “Programa de implantación de Buenas Prácticas en Cuidados” es va realitzar un curs de formació del 11 al 13 de 
Novembre de 2013 coorganitzat per la “Unidad de investigación en Cuidados de Salud” iNVESTÉN-iSCiii i la comissió de re-
cerca del COiLL (Col·legi Oficial d’infermeria de Lleida), de la que formen part entre altres, E. Barallat, J. Blanco, J. Martínez, 
sent responsable de la comissió M. Gea.

Al curs estava adreçat a 40 infermeres de 40 centres del Sistema Nacional de Salud que volen implantar el programa de guies 
per tal de ser reconeguts com a “Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados”.

• En el context del Consell de Col·legis d’infermers i infermeres de Catalunya es va elaborar un document tècnic en relació a la 
gestió de la demanda per part dels infermers i infermeres. Aquest document tècnic es va modificar i aprovar al consell plenari 
i posteriorment va ser publicat al DOGC. Es pot consultar a http://www.coill.org/Ficheros/Novedades/DOGC%20GESTiO%20
DE%20LA%20DEMANDA.pdf

• informe Participació i Ciutadania a Lleida (2012), per a la Regidoria de Participació de l’Ajuntament de Lleida (Molina, F. i 
Mayoral, D.): ús i explotació de resultats per part de l’Ajuntament en relació al desenvolupament de la participació ciutadana 
en general, als barris i a les Associacions de Veïns.

• informe per a la creació d’un Observatori Social a Lleida (Molina, F. i Mayoral, D. 2012), resultant del Contracte amb l’Ajun-
tament sobre “interculturalitat, integració Social, Participació i Desenvolupament Comunitari”, que segurament es desenvo-
luparà, en part, a través de la Càtedra d’innovació Social (Alsinet, C. 2013) i la publicació del llibre: “El Ágora compartida. 
Democracia y asociacionismo de inmigrantes” (pròleg del Dr. Salvador Giner. Autors: Mayoral, D.; Molina, F. i Sanvicen, F.)

Accions de divulgació científica:

• Final Meeting of TRESEGY (6è Programa Marc Europeu): Policy Recomendations (Lleida, 2009): Dr. F. Molina, Dr. L. Giliberti.

• Organització Dia internacional de la infermeria (Col·legi Oficial d’infermeres i infermers de Lleida, 2009, 2010, 2011, 2012 i 
2013): M.Gea

• Organització i Jornada de Recerca i innovació infermera (Departament de Salut Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2010): 
M. Gea.

• i Jornades sobre Sociologia i Educació. “Valors en una Societat Canviant”. Fundació Pública institut d’Estudis ilerdencs de la 
Diputació de Lleida: Dr. F. Molina, Dra. D. Mayoral, Dra. F. Sanvicen, Dr. J. Tahull (2011)

• Organització ii Jornades d’Actualització Sociosanitària i Residencial de les Terres de Lleida. informem o Comuniquem (Lleida, 
2011): Dr. J. Blanco.

• iV Jornades Estatals d’Estudiants d’infermeria “Encuentro, reflexión, intercambio” (Lleida, 2011): Dr. J. Blanco, M. Gea.

• ii Jornades sobre Sociologia i Educació. “Valors en una Societat Canviant”. Fundació Pública institut d’Estudis ilerdencs de 
la Diputació de Lleida: Dr. F. Molina, Dra. D. Mayoral, Dra. F. Sanvicen, Dr. J. Tahull (2012)

• Organització de la XVi Trobada internacional de Recerca en Cures (Cartagena, 2012): M. Gea.
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• invitació del FRA (Fonamental Rights Agency) de la Unió Europea al Dr. F. Molina, com assessor en Metodologia de Recerca 
(investigació-Acció Participativa) per un projecte d’integració del poble gitano a Europa (Viena, 03/05/2012).

• Organització Jornada iN12: “Acreditació infermera: treballant per l’excel·lència professional” (Col·legi Oficial d’infermeres i 
infermers de Girona, 2012)

• iii Jornades sobre Sociologia i Educació. “Valors en una Societat Canviant: Educació i Salut en Xarxa: Valors i Hàbits Saluda-
bles”. Fundació Pública institut d’Estudis ilerdencs de la Diputació de Lleida: Dr. F. Molina, Dra. D. Mayoral, Dra. F. Sanvicen, 
Dr. J. Tahull i PhDc M. Gea (2013)

• Participació dels investigadors del GESEC com a Stakeholders del Projecte Europeu (7è Programa Marc): “SiforAGE: Social 
innovation on Active and Healthy Ageing for Sustainable Economic Growth” (FP7- SiS-Mobilisation and Mutual Learning Ac-
tion Plans: Mainstreaming Science in Society Actions in Research, 2013).

• Coordinació (i organització) de la XVii Trobada internacional de Cures (La Llotja, Lleida, 2013): Dra. L. Otero, Dr. J. Blanco, 
M. Gea, F. Valenzuela.

• iii Jornades d’Actualització Sociosanitària i Residencial de les Terres de Lleida. informem o Comuniquem (Lleida, 2013): Dra. 
E. Barallat.

• Organització ii Jornada d’infermeria i Fisioteràpia (Universitat de Lleida, 2013): Dr. J. Blanco, F. Valenzuela.

d)	Formació	en	centres	estrangers

Sobre diversitat cultural, esport i qualitat de vida a la Universitat Nacional de Catamarca i FLACSO (Argentina, 1997); sobre So-
ciologia de la Educació, Salut i Qualitat de Vida, Metodologia Qualitativa a la Universitat de Playa Ancha-Valparaíso (Xile, 2004) 
y la Faculty of Nursing, i OiSE (Ontario institute for Studies in Education) de la Universitat de Toronto (Canadà, 2007). Así com 
estades curtes (interculturalitat, resolució de conflictes, qualitat de vida) a les universitats de Turku (Finlàndia, 2002); Bergen 
(Noruega, 2005) i Edimburg (Gran Bretanya, 2007). Aquestes estades han redundat en una millora en la capacitat investigadora 
pròpia, i han suposat un intercanvi de coneixement i col·laboració institucional entre els centres.

e)	Àmbits	de	treball	i	recerca	directament	relacionats	amb	els	objectius	de	la	Càtedra

El GESEC és un grup de recerca interdisciplinar que vertebra els àmbits socials de l’educació i de la salut, a través de diversos 
eixos transversals: la interculturalitat, la qualitat de vida, les relacions intergeneracionals i la perspectiva del gènere. L’activitat 
científica es vertebra en relació amb la recerca bàsica i aplicada, així com la seva difusió i transferència de coneixements, tenint 
en compte una participació molt activa i/o lideratge en accions formatives de màsters i doctorats vinculats a les línies de recerca 
del grup (Doctorats: Educació, Societat i Qualitat de Vida; Salut; Màsters Universitaris: Recerca Educativa, Recerca en Salut, 
Ciències de la infermeria, Migracions, etc.). La dimensió del grup és ideal per dur a terme aquesta activitat científica de recerca i 
formació amb èxit: tesis, publicacions, congressos, internacionalització; contractes, informes, etc. El nostre objectiu és desenvo-
lupar aquesta línia d’internacionalització i transferència a la societat.

Les dues grans línies de recerca, que s’imbriquen entre sí, són:

• “Salut i Qualitat de Vida”: immigració, interculturalitat, cuidadors/es, gènere, professionals de la salut, mediació i resolució de 
conflictes, sociologia de l’oci i de l’esport, envelliment actiu i educació, etc.

• “Societat i Educació”: sociologia de l’educació intercultural, escola rural, gènere –socialització preventiva de la violència de 
gènere-, conflicte (negociació i mediació), comunitats d’aprenentatge, socialització, sociabilitat, valors, gent gran, construcció 
de la identitat (transformació, construcció, narrativitat i recreació socials dels subjectes i els col·lectius), processos de cons-
trucció culturals, participació, ciutadania i desenvolupament comunitari, etc.

Aquestes dues grans línies s’interrelacionen bàsicament (no únicament) a través d’uns eixos transversals que estan presents en 
la majoria de les recerques del GESEC:

• “Relacions interculturals”

• “Relacions intergeneracionals”

• “Perspectiva de gènere”

• “Conflictologia” (mediació i resolució de conflictes)
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• “Nova ruralitat”

• A més d’una atenció destacada, també transversal, de la Formació Contínua: com a docència i recerca en relació amb els 
temes mencionats i altres qüestions relacionades amb la cultura de la empresa (stakeholders, responsabilitat social corpora-
tiva, tercer sector, gestió alternativa de conflictes i negociació, etc.).

2.	Personal	acadèmic	adscrit	a	la	Càtedra

Com a nucli bàsic per a la constitució inicial de la Càtedra es proposa una sèrie de professorat de la UdL de diverses àrees de 
coneixement i àmbits científics: sociologia, infermeria, educació, treball social i medicina. Tots i totes acumulen una llarga expe-
riència de recerca i professional en temes de salut, educació i qualitat de vida, i constitueixen un magnífic grup que pot realitzar 
aportacions decisives a la càtedra.

Membres nats de la càtedra:

Els investigadors que pertanyen al grup de recerca consolidat GESEC (Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura) i els 
seus col·laboradors, entre els que es troben investigadors de centres universitaris estrangers: Toronto (Canadà), Catamaraca-
Córdoba (Argentina), Santiago (Xile), Goiás (Brasil) i Padua (itàlia), entre d’altres.

Com es preveu a la memòria, la Càtedra ha de comptar també amb una comissió mixta. Fins que la càtedra no estigui aprovada 
no es considera convenient avançar la composició d’aquests comitès.

A més del professorat esmentat, si la Càtedra és aprovada, quan comenci a funcionar amb tots els òrgans previstos es podrà 
proposar la incorporació d’altre personal acadèmic en funció de les necessitats i de les decisions col·lectives que es prenguin. 
Aquest personal podrà ser de la Universitat de Lleida o d’altres universitats o centres de recerca, en funció del nivell d’expertesa 
necessari.

3. Finançament

És objectiu d’aquesta Càtedra l’autosuficiència pressupostària. En aquest sentit, la dotació anual d’ASiSA ha de constituir un punt 
de partida per poder captar contractes, convenis i projectes.

Els diners recaptats per aquestes vies seran reinvertits, bé en l’elaboració mateixa dels treballs i recerques, o bé en la cerca de 
noves formes de finançament. En cap cas, i tal com preveu la normativa, la constitució d’aquesta Càtedra no li ha de costar res 
a la Universitat de Lleida, més enllà de la vinculació d’algun personal acadèmic i de l’aportació dels espais i equipaments bàsics 
per poder començar a funcionar.

Lleida, 22 d’octubre de 2014

Dr. Fidel Molina Luque

Grup consolidat GESEC

Facultat d’infermeria

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Universitat de Lleida

•	 Acord	núm.	263/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	càtedra	de	salut	pública	
John Hopkins de la Universitat de Lleida.

SITUACIó	INICIAL

L’Ajuntament de Lleida, a través de diferents contactes, aconsegueix captar l’interés de la Universitat Johns Hopkins de Baltimore 
per establir una col·laboració científica en els propers anys entre la Paeria, a través del Parc Científic i Tecnològic i la universitat 
americana. 

Davant la oportunitat que suposa poder realitzar investigació i treball en l’àmbit de la Salut a la nostra regió, s’implica a la Diputa-
ció de Lleida i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, acordant la creació d’una Càtedra Universitat-Empresa a 
la Universitat de la Universitat de Lleida que fomenti la investigació i el coneixement en l’àmbit de la Salut Pública. 
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El nom de la Càtedra serà de Càtedra de Salut Pública Johns Hopkins de la Universitat de Lleida i com a director es proposa al 
Doctor Pere Godoy, vinculat al Departament de Cirurgia de la Universitat de Lleida.

FUNCIONS	I	COMPETÈNCIES

La Càtedra de Salut Pública permetrà desenvolupar recerca i docència en l’àmbit de la Salut pública i tindrà diferents funcions. 

• Participar activament en el desenvolupament del Johns Hopkins Fall Institute on Public Policy que s’organitza anualment a 
Barcelona i en el que es co-organitzaran 3 cursos. 

• Afavorir la participació d’estudiants i professorat de la UdL als cursos de l’esmentat institut

• Participar com a professorat associat de la Universitat Johns Hopkins per afavorir l’intercanvi de coneixement. 

• Formar part activa del Campus Europeu que la Universitat Johns Hopkins ha establert a Barcelona, com a dinamitzadors i 
especialistes en determinats àmbits de la salut pública

• Oferir a les institucions de Lleida, assessorament en qüestions relacionades amb el món de la Salut.

• Acollir projectes de recerca, formació i transferència del coneixement, els resultats dels quals reverteixen tant a les instituci-
ons com a la Universitat. 

• Organitzar seminaris, conferències, jornades i cursos que no formin part de la docència reglada de la Universitat

• Promoure en col·laboració amb la Universitat Americana, pràctiques d’estudiants i metges interns residents al llarg de la seva 
formació. 

• Coordinar grups d’investigació per desenvolupar projectes multidisciplinaris i integradors, en l’àmbit de la Salut Pública i 
també de les polítiques públiques amb altres unitats de la Universitat. 

• Col·laborar activament amb els grups de recerca de l’institut de Recerca Biomèdica vinculats amb el món de la Salut Pública. 

• Aquelles funcions que l’equip de la càtedra, d’acord amb la Universitat, decideixi que poden tenir un benefici per al desenvo-
lupament científic. 

La creació d’aquesta càtedra suposa un avenç important en la recerca en el món de la Salut Pública a Lleida, i també un reconei-
xement a la tasca que grups de recerca de la Universitat han desenvolupat durant aquest temps. 

La col·laboració amb Hopkins ofereix la possibilitat d’obtenir assessorament en qüestions de política sanitària, però també ali-
mentaria i mediambiental, on Hopkins és una Universitat capdavantera. 

Es tracta d’una de les primeres Càtedres d’Empresa vinculades a la Salut Pública que existeixen a Catalunya, i per tant tindrà un 
important reconeixement científic i social. A més permetrà que estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida 
puguin realitzar estades formatives als Hospitals vinculats al campus de Medicina de la Universitat Johns Hopkins. 

La càtedra de Salut Pública, suposarà un impuls dels projectes de Salut Pública que hem desenvolupat Lleida però ens perme-
trà vincular la recerca realitzada aquí amb altres institucions europees i participar en projectes d’investigació multidisciplinars i 
multicèntrics. 

MEMBRES	DE	LA	CÀTEDRA

La càtedra serà dirigida pel Dr. Pere	Godoy	Garcia, cap de la Unitat d’Epidemiologia de la Regió Sanitària de Lleida i professor 
titular de Medicina Preventiva i Salut pública de la Facultat de Medicina de Lleida.  El Dr. Pere Godoy dirigeix el grup de recerca 
d’Epidemiologia Aplicada de l’institut de Recerca Biomédica, ha realitzat el Epidemiology Trainning Program dels CDC d’Atlanta, 
és investigador el CiBER d’Epidemiologia i Salut Publica de l’institut de Salut Carlos iii i actualment és un dels editors de les re-
vistes Gaceta Sanitaria (SESPAS-Elsevier) i Vacunes (Elsevier). També ha dirigit diferents projectes sobre salut pública obtinguts 
en convocatòries competitives. 

L’equip de la càtedra estarà format també pel:

Sr. Jorge Soler González, professor associat de la Facultat de Medicina.

Sr. Miquel Alsedà Graells, professor associat de la Facultat de Medicina i investigador del grup de recerca d’Epidemiologia Aplicada
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Sr. Javier Trujillano, professor associat de la Facultat de Medicina i investigador del grup de recerca d’Epidemiologia Aplicada

Sra. Catalina Serna, professora associada de la Facultat de Medicina i investigador del grup de recerca d’Epidemiologia Aplicada

Sr. Oriol Yuguero, investigador del grup de recerca d’Epidemiologia Aplicada, realitzant tesi doctoral en l’àmbit de la Salut

Sr. Josep Montserrat, investigador del grup de recerca d’Epidemiologia Aplicada realitzant tesi doctoral en l’àmbit de la Salut.

La ubicació de la Càtedra serà la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida i no serà necessari l’adaptació de nous espais. 

A més s’estableix un Comitè de Seguiment de la Càtedra que es reunirà de forma anual per fer un seguiment de la tasca de la 
càtedra. Aquest Comitè estarà Format per:

• L’alcalde de Lleida, o la persona en qui delegui

• El President de la Diputació, o la persona en qui delegui

• El Conseller de Salut de la Generalitat, o la persona en qui delegui

• Un representant de la Universitat Johns Hopkins

• Un representant de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.

Les funcions de la comissió de seguiment seran:

• Avaluar el funcionament de la càtedra i les activitats realitzades. 

• Conèixer els informes i projectes que s’han realitzat durant el darrer any. 

• Plantejar noves línies de treball per a desenvolupar per millorar aspectes de salut pública del territori de Lleida. 

• Col·laborar en la cerca de noves vies de finançament per a la càtedra per a impuls de nous projectes

FINANçAMENT	I	PERSONAL

El Finançament de la Càtedra anirà a càrrec de l’Ajuntament de Lleida i de la Diputació de Lleida. Les dues institucions aportaran 
35000 €  cada una que aniran destinats al finançament de la Càtedra. Aquesta prestació econòmica es renovarà anualment, i si 
es produeix qualsevol canvi anirà o si s’aconsegueix un major finançament, sempre serà sotmès al coneixement de la Universitat 
i es realitzaran els canvis oportuns que es necessitin. 

Les despeses seran les següents:

• La vinculació econòmica amb la Universitat Johns Hopkins per l’assessorament i la implicació al Fall institute  serà de 60.000 €

• Els 10.000 € restants es destinaran:

 - Organització de Tallers i Jornades al voltant de la Salut Pública

 - Suport econòmic de l’equip de la Càtedra

 - Contractació de becaris per tal de desenvolupar els projectes de recerca que la beca consideri. 

 - Cobrir els costos indirectes (cànon UdL 12%) de la Universitat de Lleida

La memòria econòmica s’aprovarà anualment dins de la memòria anual de la Càtedra. i el Director de la Càtedra es compromet 
a realitzar els informes i memòries que es sol·licitin des del Vicerectorat de Planificació, innovació i Empresa.

El personal que realitzarà les tasques administratives serà el personal vinculat al departament de Cirurgia de la Facultat de 
Medicina, i el mateix equip investigador que realitzarà el suport a la recerca. No es requerirà personal extraordinari per a poder 
realitzar les tasques de la càtedra.
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•	 Acord	núm.	264/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	càtedra	de	turisme	d’inte-
rior	i	de	muntanya.

PRESENTADA	PER	EL	DR.	FRANCISCO	GARCIA	PASCUAL.	PROFESSOR	TITULAR	DEL	DEPARTAMENT	DE	GEOGRA-
FIA	I	SOCIOLOGIA,	FACULTAT	DE	LLETRES,	UNIVERSITAT	DE	LLEIDA.	PROFESSOR	DEL	GRAU	DE	TURISME	DE	LA	
UDL

1. PRESENTACió, JUSTiFiCACió i FiNALiTATS ESTRATèGiQUES

Presentació
La Càtedra és una aposta per a la innovació i el desenvolupament, que neix de la suma d’esforços entre la Universitat de Lleida 
i la Diputació de Lleida, a través del seu Patronat de Turisme, per a impulsar el turisme als espais d’interior (urbans i rurals) i de 
muntanya.

La Càtedra de Turisme d’interior i de Muntanya de la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida té la voluntat d’oferir una visió 
global, molt aplicada, del turisme d’interior -urbà i rural- i de muntanya, entès com un conjunt de formes de  turisme heterogènies 
però d’una gran potencialitat com a instrument de desenvolupament sostenible econòmic, social i territorial.

La Càtedra, en aquest sentit, està liderada per la Universitat de Lleida, conjuntament amb la Diputació de Lleida, i incorpora 
col·laboradors d’altres universitats, institucions i empreses, des d’un plantejament marcadament interdisciplinar d’un costat, i 
clarament convergent entre el món acadèmic i el món professional d’un altre. Treballarà amb l’objectiu de combinar estudis i pro-
postes d’actuació aplicada adreçades a les Terres de Lleida, el Pirineu i la Val d’Aran, com també a espais d’interior i de muntanya 
nacionals i internacionals. 

Justificació:	La potència del turisme
El turisme s’ha convertit en un dels sectors econòmics i laborals més dinàmics i importants de l’economia mundial. 

El World Travel & Tourism Council ha estimat que l’any 2013 el valor dels ingressos generats pel turisme internacional i pel turis-
me intern al món van arribar als 3,4 bilions de €, valor que supera àmpliament el que produeix el sector agrari o la indústria de 
l’automòbil, per posar dos exemples paradigmàtics. 

En aquest sentit, la història recent de Catalunya i de l’Estat Espanyol, com és ben conegut, posa de manifest el valor estratègic 
que ha exercit -i exerceix- el sector turístic en el seu creixement i desenvolupament econòmic: en convertir-se en un potent 
mecanisme d’acumulació de capital i d’atracció d’inversió estrangera; en transformar-se en un sector amb un notable efecte 
d’arrossegament de la resta d’activitats econòmiques; en constituir-se en un àmbit de forta capacitat de creació d’ocupació molt 
heterogènia en termes de categories i en termes de sous; i en instituir-se en un dels motors econòmics i laborals més estesos 
territorialment amb el qual expliquem.

Aquestes característiques són, en realitat, factors explicatius del perquè les administracions de qualsevol rang i la iniciativa 
privada de qualsevol dimensió productiva, busquen l’impuls continu de les activitats turístiques en el seu respectiu territori. Ca-
racterístiques que enmig de la greu crisi econòmica actual cobren especial rellevància.

En aquest sentit, i per tenir uns valors de referència, a Lleida les activitats turístiques han superat durant el 2013 els 2,1 milions 
de turistes generant directament 900 milions d’euros d’ingressos -d’aquests 1,5 milions són persones que s’han allotjat en esta-
bliments de mercat i 600.000 persones ho han fet en segones residències-, en tant que a Catalunya la xifra de turistes interns i 
externs assolia els 36 milions amb quasi 17.000 milions d’euros d’aportació a l’economia del país. Com a punt de comparació, 
cal esmentar que el turisme arribà a l’Estat Espanyol a sumar els 200 milions de viatges realitzats per autòctons i per estrangers. 

El turisme, per tant, com a fenomen econòmic, però també com a manifestació social i cultural, està present en pràcticament 
tot el territori del nostre país. És cert, però una part molt significativa d’aquests turistes i d’aquests ingressos es concentren en 
tota la franja litoral, lligats al turisme de sol i platja -un model turístic d’oferta/consum massiu de recursos i intensiu en el seu ús, 
fortament estacionalizat, i estretament relacionat amb el sector immobiliari i el turisme de segones residències-. Aquest paper tan 
notable encara s’ha vist reforçat per l’eclosió, entre altres localitats, de la ciutat de Barcelona com un dels grans focus turístics a 
escala europea. 

No obstant això, en les últimes dues dècades hem assistit a un vast i complex procés d’emersió de noves formes de turisme, 
que ja no tenen al litoral com a protagonista, sinó al conjunt de pobles, ciutats i espais rurals i naturals que configuren els espais 
turístics d’interior i de muntanya.

El turisme d’interior i de muntanya inclou, en realitat, un ampli entramat de modalitats turístiques i d’oci. Així, podem delimitar 
com a mínim el turisme urbà (comercial, de negocis, i d’entreteniment), el rural, el cultural i patrimonial, el de muntanya relacionat 
amb l’esquí i altres esports d’hivern, l’ecològic i el d’espais naturals, el religiós, el d’aventura, d’identitat, el gastronòmic i el de 
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salut. Doncs bé, a partir de les xifres referides a l’any 2013, tot el turisme produït a la demarcació de Lleida pot considerar-se 
com turisme d’interior i de muntanya, proporció que a Catalunya arribaria al 20%, en tant que a l’Estat Espanyol seria del 42%. 

Tres processos estan contribuint al desenvolupament del turisme interior i de muntanya: 

1. Les mutacions que s’estan desenvolupant en el propi sector turístic a escala global i que comporten: l’emersió de noves mo-
tivacions i formes d’organització, l’aparició de nous agents i tipologies d’empreses, la creació de vies d’accés a la informació 
turística -especialment internet i les xarxes socials-, la flexibilització de la temporalitat d’aquesta activitat, l’accessibilitat al 
turisme de més classes i col·lectius socials, i l’abaratiment dels costos del transport de viatgers.

2. L’augment del nivell de vida i del nivell cultural de bona part de la població, fet al que hem d’unir l’increment espectacular de 
la mobilitat individual dels ciutadans.

3. El doble impuls a les activitats turístiques promogut per les administracions, tant de les que han fomentat el turisme en els 
ciutats de l’interior, com d’aquelles que han convertit al turisme en un gran instrument de desenvolupament d’espais rurals i 
de muntanya Aquests processos de canvi, tot i les problemàtiques que poden comportar, obren sens dubte noves oportunitats 
pel sector turístic d’interior -urbà i rural- i de muntanya, i pels territoris que sàpiguen aprofitar totes les seves potencialitats. En 
aquest sentit, la suma de sinèrgies entre el món universitari, les administracions públiques territorials i les empreses potser 
clau –i ho ha de ser- per l’èxit d’aquesta oportunitat. 

El perquè de la Càtedra: finalitats estratègiques
A països com Catalunya, però igualment podríem citar-ne altres nacions europees del centre i del sud, conflueixen actualment 
dues grans forces turístiques “contradictòries”: d’un costat, la concentració cada vegada més consolidada del turisme en el litoral, 
reforçada pel nou paper de les grans ciutats litorals com a importants focus d’atracció de visitants; i, d’un altre, l’emersió i disse-
minació de les activitats turístiques per àmplies zones del país, no litorals, que podem anomenar els espais turístics  d’interior i 
de muntanya.

Aquest turisme d’interior i de muntanya es mostra cada vegada més complex i heterogeni, tant pels condicionants de la base geo-
gràfica tan dispar sobre la qual opera, com perquè s’accentua la diferenciació de les motivacions per les quals es realitza l’activitat 
turística -a causa dels canvis en les pautes socials de comportament i consum dels ciutadans-. Alhora que es multipliquen les 
formes en les quals s’organitza i les empreses que ho materialitzen -producte de les pròpies mutacions que viuen les estructures 
econòmiques i empresarials actuals en aquesta etapa de globalització-. Fets als quals hem d‘afegir el que dins d’aquestes formes 
de turisme conviuen formes de turisme massiu i intensiu (grans ciutats turístiques de l’interior, zones de muntanya amb estacions 
d’esquí), amb focus d’atracció de baixa densitat turística en els quals, paradoxalment, el turisme pot haver-se convertit en un dels 
seus principals sectors econòmics (turisme rural, d’esports, d’aventura, cultural, gastronòmic, de natura...).

Així mateix, cal assenyalar que el turisme com a fenomen econòmic no és neutral, i pot tenir impactes de signe divers sobre el 
medi ambient, i sobre les estructures socials, laborals i culturals de les localitats en els quals es desenvolupa. 

Per tot això, el turisme en els espais d’interior (urbans i rurals) i de muntanya juga en uns casos, o pot jugar en uns altres, un pa-
per clau per consolidar el desenvolupament econòmic i l’augment del benestar social dels seus ciutadans -fet sens dubte rellevant 
en una situació de crisi com l’actual-, i, a més, permet generar oportunitats evidents d’ocupació i d’emprenedoria, així com opor-
tunitats de negocis per a les empreses. Plantejament vàlid tant per les ciutats de l’interior com per espais rurals i de muntanya.

Aquestes potencialitats adquireixen una notable transcendència, especialment en territoris de baixa densitat demogràfica, en els 
quals les possibilitats de desenvolupament d’oportunitats per crear empreses i generar ocupació sempre són difícils. 

Aquest context justifica plenament el constituir una Càtedra	sobre	Turisme	d’Interior	i	de	Muntanya	impulsada per la Universi-
tat de Lleida i per la Diputació de Lleida a través del seu Patronat de Turisme. Una Càtedra que vol posar el coneixement científic 
aplicat al servei del desenvolupament del turisme en els territoris d’interior (urbans i rurals) i de muntanya. Una Càtedra que, 
a més, vol difondre aquest coneixement, i convertir-lo en un instrument de permanent innovació de les activitats turístiques en 
el curt, mig i llarg termini. i, una Càtedra que és molt conscient que transferint aquest coneixement científic està contribuint –al 
donar suport a les administracions públiques territorials, als empresaris, a les organitzacions socials i als propis ciutadans-, al 
creixement econòmic i social de molts dels nostres pobles i de les nostres ciutats.

La	Càtedra,	neix,	per	tant	amb	el	suport,	la	col·laboració	i	l’impuls	del	Patronat	de	Turisme	de	la	Diputació	de	Lleida. 
Aquest organisme ha jugat un paper destacat des de la seva fundació l’any 1989, en l’ordenació i desenvolupament de les activi-
tats turístiques a la demarcació de Lleida, així com, en crear una “marca” del turisme lleidatà identificable en relació a la resta del 
país. Ara, el Patronat i la Càtedra definiran una sèrie d’accions i activitats de recerca, de difusió, de transferència i de formació en 
l’àmbit del turisme, que constituiran una part significativa de la programació de les activitats de la Càtedra.
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2. OBJECTiUS ESTRATèGiCS

La Càtedra vol anar més enllà de ser un espai de reflexió acadèmica, aspira a ser un instrument sòlid al servei del desenvolupa-
ment de les activitats turístiques en el conjunt de territoris que configuren el que anomenem espais d’interior -urbans i rurals- i de 
muntanya. En aquest sentit, la Càtedra vol treballar pel desenvolupament del turisme a les Terres de Lleida, el Pirineu lleidatà i 
la Val d’Aran, a partir d’establir una col·laboració molt estreta en termes programàtics i organitzatius amb el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida. Però, igualment, obre el seu espai geogràfic d’actuació al conjunt de territoris d’interior nacionals i 
internacionals.

En aquest sentit, podem identificar sis grans objectius estratègics que vertebren i donen sentit últim a la Càtedra. Aquests serien 
els següents:

1. Col·laborar	activament	amb	el	Patronat	de	Turisme	de	la	Diputació	de	Lleida	per	al	desenvolupament	del	turisme	de	
la demarcació de Lleida.

2. Formular	una	estratègia	global	del	turisme	en	els	zones	d’interior	i	de	muntanya	del	país,	a	partir	del	coneixement	
científic,	tant	d’investigació	bàsica	com	l’aplicada,	i	del	coneixement	aplicat. Per això es fomentarà la realització d’in-
vestigacions sectorials, i d’aquelles altres que incorporin una prospectiva de mercats o d’estratègies de difusió i màrqueting. 
Així mateix, s’impulsarà la realització d’investigacions sobre realitats significatives del món del turisme d’interior i de munta-
nya europees, que abordin els seus factors d’èxit. 

3. Col·laborar	 activament	 amb	 les	 administracions	 territorials	 per	 desenvolupar	 programes	 generals,	 accions	 con-
cretes	i	estratègies	sectorials	que	permetin	consolidar	“els	turismes”	d’interior	i	de	muntanya,	i,	alhora,	impulsar	
noves formulacions i oportunitats amb l’objectiu que el turisme es converteixi en un potent instrument de desenvo-
lupament territorial. Planificar, ordenar i gestionar són elements clau per a un desenvolupament equilibrat del turisme, però 
també ho és vehicular la participació dels diferents agents socials, les empreses i les administracions locals i territorials. En 
aquest terreny, concretament promourà actuacions aplicades en el territori, conjuntament amb altres administracions i/o amb 
el suport d’empreses privades, per desenvolupar projectes de conversió del patrimoni cultural i natural en atractius turístics 
des d’un plantejament de rigor acadèmic i sostenibilitat econòmica, cultural i mediambiental.

4. Cooperar	i	sumar	sinergies	amb	el	teixit	empresarial	que	conforma	el	sector	turístic	a	les	àrees	d’interior	–urbanes	i	
rurals-	i	les	àrees	de	muntanya. Empreses que són les veritables protagonistes del món turístic. Aquesta cooperació té per 
objectiu que les empreses guanyin “musculatura” competitiva -interna i externa- i, al mateix temps, capacitat d’adaptació a 
mercats i conjuntures canviants. Així mateix, ha de permetre transparentar noves formulacions turístiques que es converteixin 
en noves oportunitats de negoci i d’ocupació.

5. Configurar-se	com	un	espai	de	reflexió,	debat	i	difusió	sobre	les	realitats	i	les	noves	tendències	de	futur	del	turisme	
d’interior	i	de	muntanya,	d’abast	europeu,	i	del	turisme	en	general,	i	del	seu	paper	en	l’economia	i	la	societat.	Un espai 
obert a tots els sectors que configuren el turisme contemporani (allotjament, restauració, agències de viatges i touroperadors, 
cercadors d’informació turística online, administracions, transports, entreteniment i cultura, màrqueting turístic…), com també 
al món universitari.

6. Proporcionar	informació	quantitativa	i	qualitativa	rellevant	i	significativa	a	tots	els	actors	del	turisme. El sector turístic 
és un dels àmbits de l’economia més internacionalitzats, i més oberts per tant a la competència d’altres mercats, i, al mateix 
temps, és un dels àmbits de la societat més influenciats per l’evolució de la capacitat de consum i la situació sociopolítica 
general de les zones de destinació i les d’origen. Per això, es necessita informació veraç i rigorosa, que sigui disponible per 
a empreses i per a administracions.

7. Oferir	formació	específica	a	dirigents,	quadres	intermedis	i	als	treballadors,		estimular	l’emprenedoria	turística,	i	fo-
mentar	cursos	d’alta	especialització	per	a	estudiants	i	egressats	de	titulacions	turístiques.	El sector turístic necessita 
augmentar el nivell de coneixements i de capacitats de tots aquells que treballen en ell, la qual cosa implica canviar l’enfo-
cament des de la competència per preus baixos a la competència pel valor afegit que aporta el coneixement estratègic, la 
capacitat d’adaptació i la qualitat del producte turístic.

3. PLA DE TREBALL, 2014-2017

La Càtedra vol desplegar una agenda de treball ambiciosa i dinàmica, que combini la recerca aplicada temàtica i territorial sobre 
el turisme, el desenvolupament de plans estratègics i de plans de promoció, la difusió i la transferència, la formació, i el propi 
impuls de les noves tendències turístiques en el món del turisme d’interior –rural i urbà- i de muntanya.

En aquest sentit, es pretén desenvolupar el següent Pla de Treball en el període comprès entre els any 2014 al 2017 –ambdós 
inclosos-:
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1. Organització i promoció de Fòrums de Debat i Reflexió sobre la sobre les potencialitats i problemàtiques del món del turisme 
d’interior -urbà i rural- i de muntanya, a partir de la plataforma digital i de la celebració de reunions de treball i debat presen-
cials.

2. Elaboració de plans sectorials de prospecció, planificació, gestió i desenvolupament de productes empresarials i territorials 
turístics en espais d’interior -urbans i rurals- i de muntanya de les Terres de Lleida, el Pirineu Lleidatà i la Val d’Aran. També 
es desenvoluparan aquests treballs per encàrrec per a altres territoris nacionals i internacionals.

3. Realització per encàrrec d’enquestes de satisfacció; d’estimacions de volum de turistes i d’ingressos turístics a escales terri-
torials petites; de l’avaluació de l’impacte econòmic i laboral directe i indirecte del turisme en el territori o derivat d’un tipus de 
turisme determinat; i d’altres informes estadístics qualitatius i quantitatius per a les administracions públiques locals, comar-
cals, nacionals i internacionals. En aquest cas, tindran un especial protagonisme totes les anàlisis quantitatives i qualitatives 
que es duguin a terme promogudes pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Per tal de vehicular-les es crearà en 
el si de la Càtedra un Observatori de Turisme Lleidatà.

4. Organització del simpòsiums i trobades d’àmbit europeu al voltant de les temàtiques que engloba el turisme, que es centraran 
en aspectes específics i d’interès per les administracions, les empreses i la ciutadania.

5. Promocionar el turisme patrimonial-cultural (artístic, arquitectònic, històric, identitari, arqueològic, manifestacions culturals, 
museístic, tradicions i festes, etc.), i el turisme mediambiental (parcs nacionals i naturals, turisme de natura, turisme d’aven-
tura en espais naturals, turisme d’esports, senderisme, turisme d’observació científica del medi natural, etc.), com a motors 
de desenvolupament socioeconòmic i territorial.

6. Elaboració i edició anual de l’Índex de sostenibilitat turística dels municipis d’Interior (Urbà i Rural) i de Muntanya, seguint els 
criteris metodològics promoguts per la UE. 

7. Edició del Primer Màster de Direcció de Projectes Turístics Empresarials i Territorials en Espais d’Interior -urbans i rurals- i de 
Muntanya (2016/2017) –en format de formació contínua universitària-.

8. Realització del FLASH ACTUALITAT TIM: Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya, incloent balanços periòdics de l’acti-
vitat turística sectorial i territorial, de distribució oberta a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació a tots els 
actors empresarials i socials, com també a les administracions turístiques.

9. Creació i difusió de la WEB/Plataforma Tecnològica d’Experiències d’èxit i de bones pràctiques en el turisme d’interior (urbà 
i rural) i de muntanya nacional i internacional.

10. Foment d’un programa de formació, que impulsarà cursos d’especialització per a l’emersió i consolidació de lideratges em-
presarials i territorials de desenvolupament del turisme en espais d’interior –urbà i rural- i de muntanya.

11.  Creació dels Premis Internacionals TIM Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya -tindran un caràcter bianual-:

 - Millor iniciativa empresarial turística, tant de caràcter nacional com internacional

 - Millor iniciativa d’una administració pública nacional o internacional en el foment de les activitats turístiques

 - Millor investigació universitària: tesi doctoral sobre el turisme d’interior –urbà i rural- i de muntanya.

4. ESTRUCTURA i ORGANiTZACió

La Càtedra aposta per una estructura molt flexible, en la qual la Direcció Executiva i la Presidència d’Honor tenen la funció de 
liderar el seu treball, i interlocutar amb la resta del món universitari, les administracions i les empreses turístiques. 

En aquest sentit, en aquest moment constitutiu i inicial de la Càtedra, es planteja un nucli tractor reduït, al voltant del Director i del 
President d’Honor, i la participació conjuntural, a partir de l’activació d’una determinada demanda o de l’encàrrec d’un determinat 
treball dels investigadors de la UdL membres de la Càtedra i dels col·laboradors externs que provenen d’altres universitats, d’ad-
ministracions i d’empreses privades. Aquesta aposta per una estructura oberta i flexible, comporta considerar que els membres 
de la càtedra poden ser en moments conjunturals diferents.

L’estructura bàsica queda delimitada de la següent forma:

• Director executiu de la Càtedra, el nomenarà el rector de la Universitat de Lleida, de comú acord al president de la Diputació 
de Lleida, i tindrà una durada en el seu mandat de quatre anys des del moment del seu nomenament -podent-se prorrogar-. 
El Director executiu té com a funcions fonamentals la d’impulsar i executar les activitats d’investigació, de transferència de 
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coneixements, d’elaboració d’estadístiques i d’enquestes, de prospecció de mercats i de tendències, de difusió i formació de 
la Càtedra. Així com, la de dirigir i coordinar l’ús dels recursos humans i econòmics de que disposi la Càtedra, i responsabi-
litzar-se de les relacions institucionals de la mateixa. A més, formarà part de ple dret del Comitè Assessor Científic i Tècnic 
de Seguiment.

• President d’Honor de la Càtedra, que té la funció de representació institucional i d’impuls i coordinació de les grans accions de 
difusió de les activitats de la càtedra (congressos, premis internacionals...). Aquest serà nomenat pel rector, de comú acord 
amb el president de la Diputació, d’entre especialistes sobre turisme nacionals o internacionals. A més, formarà part de ple 
dret del Comitè Assessor Científic i Tècnic de Seguiment.

• Consell Assessor Científic i Tècnic de Seguiment, que té la funció de definir les estratègies fonamentals de treball i funciona-
ment de la Càtedra, i d’aprovar anualment el seu Pla de Treball i el seu pressupost. Aquest estarà configurat per:

 - President: el rector de la Universitat de Lleida

 - Vicepresident: President de la Diputació de Lleida

 - Director Executiu de la Càtedra

 - President d’Honor de la Càtedra

 - Director General de Turisme de la Generalitat de Catalunya

 - Director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

 - 5 professors de prestigi d’universitats nacionals i internacionals experts en turisme

 - 3 representants d’administracions públiques turístiques nacionals i internacionals

 - 3 representants d’empreses turístiques nacional i internacionals

• La Càtedra tindrà quatre àrees en les quals es vehicularà la seva l’actuació: Observatori de Turisme, àrea d’Estratègia i Pros-
pectiva Turística, àrea de Formació, i àrea de Promoció Turística, que tenen la funció de fomentar el treball d’aquestes àrees 
i de dirigir projectes concrets d’investigació i estudis aplicats en els seus respectius àmbits d’actuació.

5. iNVESTiGADORS i COL·LABORADORS

La Càtedra compta amb un equip d’investigadors/es i de professionals de primer nivell, expertes en diferents aspectes del món 
del turisme i que formen part de la UdL i/o treballen en diverses administracions lleidatanes. Però, al mateix temps, la Càtedra 
aposta per obrir-se, no ser una aposta universitària únicament localista, i sumar col·laboradors nacionals i internacionals, profes-
sors d’altres universitats i centres de recerca i professionals d’institucions i administracions.

Investigadors	i	col·laboradors
• Director Executiu (pendent de nomenament pel rector, prèvia informació i valoració del president de la Diputació, una vegada 

aprovada la Càtedra i posada en funcionament): Dr. Francisco Garcia Pascual, professor Titular de Geografia de la Universitat 
de Lleida, ha estat Degà de la Facultat de Lletres de la UdL, i actualment és el Vicerector de Docència de la UdL. Actualment 
professor del grau de Turisme de la UdL. Autor de diversos llibres i articles sobre el món rural català, espanyol i llatinoamericà, 
actualment focalitza el seu treball en l’anàlisi de les dinàmiques de les destinacions turístiques i de determinar els factors 
polítics, econòmics i socials que les expliquen. Ha format part d’equips de projectes d’investigació sobre turisme, i en aquest 
moment forma part de l’equip del projecte del Pla Nacional de R+D “Nous turismes i desenvolupament territorial en un context 
de canvi. Experiències i oportunitats dels espais turístics de l’interior d’Espanya”.

• President d’Honor (pendent de nomenament pel rector una vegada aprovada la Càtedra i posada en funcionament): Dr. Fran-
cisco López Palomeque, catedràtic de Geografia Regional de la Universitat de Barcelona, ha estat Director del Departament 
de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la UB i Director del Departament de Geografia i Història de la UdL. Autor 
de nombrosos llibres i articles sobre el turisme, ha dirigit igualment un nombre important de projectes d’investigació, entre els 
quals hem de destacar el ser l’investigador principal del projecte del Pla Nacional de R+D “Nous turismes i desenvolupament 
territorial en un context de canvi. Experiències i oportunitats dels espais turístics de l’interior d’Espanya”.

• Daniel Paül, professor associat de geografia al Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida, actualment 
professor al grau de Turisme de la Facultat de Dret i Economia.

• Joan Ganau, professor titular de geografia del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida.
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• Joan Busqueta, professor titular d’història del Departament d’Història de la Universitat de Lleida, i Degà de la Facultat de 
Lletres. Va ser director de l’iEi.

• Joaquim Companys, catedràtic d’història de l’art del Departament d’Història Social i Història de l’Art de la Universitat de Llei-
da, i director del centre d’estudis CAEM.

• Emili Junyent, catedràtic d’arqueologia del Departament d’Història de la Universitat de Lleida.

• Xavier Moncayo, exdirector del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

• Fernando Vera, catedràtic de geografia de la Universitat d’Alacant i Director de l’institut Universitari d’Estudis Turístics de la 
Universitat d’Alacant. 

• Damià Serrano, Director del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, professor associat de geografia del Depar-
tament de Turisme, Cultura i Territori del CETT-Escola de Turisme-Universitat de Barcelona. 

• Gemma Cànoves, catedràtica de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

• Anna Torres, professora associada, medi-ambientalista, del Departament de Turisme, Cultura i Territori del CETT-Escola de 
Turisme-Universitat de Barcelona. 

• Llorenç Prats, professor titular de antropologia del Departament d’Antropologia Cultural i d’Història d’Amèrica i àfrica de la 
Universitat de Barcelona.

• Jaume Font, professor titular de geografia del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfic Regional de la Universitat 
de Barcelona. Va ser Sotsdirector General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

• Asunción Blanco, professora titular de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

• Martí Cors, professor associat de geografia del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfic Regional de la Universitat 
de Barcelona.

6. FiNANçAMENT

La Càtedra tindrà diverses fons de finançament: subvencions i ajuts de les administracions públiques, ingressos per la realització 
d’investigacions i/o per l’encàrrec de projectes aplicats tant d’administracions públiques com d’entitats privades, i per la realització 
d’activitats de formació. Per la qual cosa, establirà un pressupost anual d’ingressos i de despeses que haurà de ser aprovat pel 
Comitè Assessor Científic i Tècnic de Seguiment.

Concretament, la Diputació de Lleida donarà una subvenció anual a la Càtedra mínima de 30.000 euros durant el període 2014 
a 2017, ambdós inclosos i prorrogables, que es destinaran a subvencionar les despeses derivades del funcionament i gestió 
ordinària de la Càtedra i d’altres despeses derivades de l’activitat de recerca i de formació de la Càtedra. Aquesta subvenció de 
la DLL es regularà en un conveni establert per a tal fi entre la DLL, concretament el seu Patronat de Turisme, i la UdL.

A més d’aquest finançament basal per part del Patronat de Turisme de la Diputació, a partir del pla de treball anual fixat i de 
l’interès i importància estratègica de les activitats proposades per la Càtedra, la Diputació de Lleida podrà incrementar aquesta 
subvenció per fer front a la despeses d’activitats concretes que siguin de mutu interès per a la Diputació i la Càtedra (com, per 
exemple, realització de simpòsiums internacionals sobre turisme d’interior i de muntanya, elaboració de plans estratègics de 
desenvolupament del turisme en una comarca o localitat determinada, disseny d’estratègies de creació, promoció i difusió d’un 
producte o d’uns destí turístic, foment d’activitats de formació ad hoc, producció i tractament d’enquestes sota demanda, 

Sense tenir en compte les altres fonts de finançament, perquè és molt difícil valorar-les quan encara la Càtedra no ha començat 
a funcionar, cal tenir present el pressupost pel primer exercici de funcionament de la Càtedra i només considerant els ingressos 
provinents del conveni amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Aquest pressupost, indicatiu i referit a l’exercici de 
2014, seria el següent:

Font	d’ingressos Quantitat	en	euros
Diputació de Lleida (Patronat de Turisme) 30.000
activitats de recerca, planificació, i de gestió de projectes   4.000
Activitats formatives   1.000
TOTAL iNGRESSOS  35.000
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Distribució de la despesa Quantitat	 
en euros

elaboració d’ESTUDiS, enquestes i informes turístics per al patronat de turisme de la diputació de lleida 10.000

Elaboració de plans sectorials de prospecció, planificació, gestió i desenvolupament de productes empresarials i territo-
rials turístics en espais d’interior -urbans i rurals- i de muntanya; 
ELABORACió DE PLANS ESTRATèGiCS TERRiTORiALS TURÍSTiCS; 
iNNOVACió i DiSSENY DE NOUS PRODUCTES TURÍSTiCS 
DEFiNiCió D’ESTRATèGiES DE CAPTACió DE NOUS MERCATS DE TURiSTES

13.000

Activitats formatives de directius i de tècnics d’administracions i de personal de les empreses turístiques 
(MàSTER/CURSOS D’ESPECiLiTZACió)

  2.000

preparació de simposiums i trobades específiques   1.000

Elaboració i edició anual de l’Índex de sostenibilitat turística dels municipis d’interior (Urbà i Rural) i de Muntanya, 
seguint els criteris metodològics de la Unió Europea

  1.000

Realització del FLASH ACTUALiTAT TiM-Càtedra de Turisme d’interior i de Muntanya, incloent balanços periòdics de 
l’activitat turística sectorial i territorial, de distribució oberta a través de les xarxes socials a tots els actors del sector i a 
les administracions TERRiTORiALS turístiques.

  1.000

contractació de personal temporal         0*

assignació equip directiu càtedra   2.800

canon UdL (12%)**   4.200

TOTAL DESPESES 35.000

*Es refereix a l’anualitat de 2014.**Sobre previsió de despesa.

No es preveu, en aquest moment, la contractació de personal laboral fixe en la Càtedra –la gestió inicialment la durà a terme la
secretaria del Departament de Geografia i Sociologia-. En canvi, a partir dels recursos disponibles es convocaran beques i ajuts
per col·laboració adreçats estudiants universitaris, especialment a aquells que cursin un màster o un doctorat.

D’altra banda, la Càtedra de Turisme d’interior i de Muntanya contempla el disposar d’un espai adequat a les seves funcions de
recerca, transferència, difusió i formació, que podria estar ubicat al costat d’on es realitza la docència del grau de Turisme, al
Campus de Cappont, a l’edifici de Rectorat o al Parc Científic.

• Acord núm. 265/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova la Normativa de propietat
industrial i intel·lectual.

PREÀMBUL

La Propietat industrial i intel·lectual està cobrant especial rellevància en el món universitari davant les noves realitats i reptes, i 
la necessitat de combinar la creació amb la transmissió de coneixements científics, tècnics i humanístics, la qual cosa requereix 
protegir de forma adequada dits coneixements per a una òptima difusió. 

De l’activitat de recerca de la Universitat de Lleida (d’ara endavant, indistintament, la “Universitat” o “UdL”) es poden generar 
resultats als que resulti d’aplicació la normativa corresponent en matèria de Propietat intel·lectual i de Propietat industrial.

La Universitat assumeix com un dels principis pel que fa a la recerca l’estímul de la innovació científica, l’actualització, la mobilitat 
del personal investigador, el treball pluridisciplinar i la difusió dels resultats de la recerca, d’acord amb l’art. 100.3 dels Estatuts 
(aprovats pel Claustre en la sessió de 7 d’abril i 10 de juliol de 2003, DOGC núm 3963, de 8 de desembre de 2003).

L’art. 106.1 d’aquests Estatuts, estableix que el Consell de Govern ha d’adoptar les mesures adients per a la protecció de la 
propietat intel·lectual dels treballs elaborats pels membres de la comunitat universitària. Per altra banda, en l’art. 106.2 es declara 
que la Universitat pot cedir la titularitat de les invencions i obtencions vegetals i animals als membres de la comunitat universitària 
que els hagi produït, amb reserva d’una llicencia no exclusiva, intransferible i gratuïta. Els beneficis derivats de la invenció o de 
l’obtenció s’han de compartir amb la Universitat en la proporció que determini el Consell de Govern. El Consell ha de regular 
també el procediment de comunicació a la Universitat de les iniciatives de les persones productores amb vista a l’adopció de les 
mesures oportunes referents a la protecció de les invencions o obtencions.

Per la seva part, la Llei d’Universitats de Catalunya (Llei 1/2003, DOGC 3826), en el seu article 67, determina que el departament 
competent en matèria d’universitats i les universitats han de fomentar programes per a la protecció i explotació de la propietat 
intel·lectual i industrial de les universitats en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixements portats a terme 
per membres i centres de la comunitat universitària. 
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Les recents reformes del marc jurídic de la investigació pública, promogudes amb ocasió de l’aprovació de la nova Llei 2/2011, 
de 4 de març, d’Economia Sostenible i de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la innovació, ha incidit es-
pecialment en aquesta matèria. En aquest sentit, especial menció requereix l’article 54 de la Llei d’Economia Sostenible, que 
expressa que formen part del patrimoni de la Universitat els drets de propietat industrial i intel·lectual dels quals sigui titular com 
a conseqüència de les tasques desenvolupades pel seu personal en les seves funcions.

Així mateix, i en relació al personal investigador de les Universitats, aquesta matèria queda contemplada tant en el catàleg de 
deures com en el de drets previst en aquesta Llei. Així, els investigadors estaran obligats a comunicar totes les troballes, desco-
briments i resultats susceptibles de protecció jurídica, i col·laborar en els processos de protecció, però també podran obtenir una 
participació en els beneficis derivats de l’eventual explotació d’aquests resultats.

Tot això reforça la necessitat de que les universitats protegeixin i fomentin l’explotació de la propietat industrial i intel·lectual en 
totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixement que el personal de la universitat dugui a terme.

L’aprovació d’aquest nou règim legal ha fet necessari que la Universitat opti per la promulgació d’una nova normativa de protecció 
dels resultats derivats de l’activitat de recerca, en la que es veiés reflectit el nou escenari i realitat social dintre de la Universitat, 
derogant així l’antiga normativa de protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació 
(propietat industrial i intel·lectual) a la Universitat de Lleida, aprovada pel Consell de Govern en la sessió del 5 d’abril de 2006.

La present normativa respon a la voluntat per part de la UdL d’una banda, de fomentar les activitats d’investigació dins de la 
comunitat universitària, i la implicació activa del personal de la Universitat, i per una altra, l’establiment de mecanismes per a 
l’explotació dels resultats derivats d’aquestes activitats (reforçant la posició de la UdL com a entitat capdavantera en la generació 
de nous projectes empresarials basats en la innovació), així com dels resultats obtinguts en el marc de les col·laboracions de 
caràcter científic, tècnic o artístic desenvolupades amb altres entitats públiques o privades.

L’ objectiu d’aquesta normativa és establir un nou marc jurídic adequat que, d’una banda, doni la necessària seguretat jurídica 
tant a la UdL com als membres de la comunitat universitària i als tercers amb els qui col·labori la UdL en el desenvolupament de 
projectes de recerca, i que per l’altra, faci partícips al personal investigador dels beneficis que es puguin obtenir per l’explotació 
comercial dels resultats de la seva activitat de recerca.

Atenent a tot l’exposat, resulta convenient que aquest Consell de Govern estableixi la corresponent normativa de Propietat indus-
trial i intel·lectual, a l’efecte d’establir una regulació completa i coherent de tota aquesta matèria que asseguri l’assoliment dels 
objectius descrits en el present Preàmbul.

TÍTOL	I.	OBJECTE	I	DEFINICIONS

ARTiCLE 1. OBJECTE i àMBiT D’APLiCACió 

Aquesta normativa té per objecte establir un marc jurídic que reguli els següents aspectes: 

• La titularitat dels resultats derivats de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació (d’ara endavant, “Recerca”) realitza-
da pel Personal investigador de la UdL, com a conseqüència de la seva funció acadèmica, docent i de recerca, ja sigui en el 
marc del desenvolupament d’una activitat pròpia de la UdL o en col·laboració amb terceres persones o entitats.

• Els procediments a seguir per a la protecció dels referits resultats de les activitats de recerca de la UdL.

• Els drets econòmics resultants de l’explotació dels referits resultats.

ARTiCLE 2. DEFiNiCiONS

A efectes d’aquesta normativa, es tindran en consideració les següents definicions:

a. Personal	Investigador: Personal de la Universitat que, estant en possessió de la titulació exigida en cada cas, duu a terme 
una activitat investigadora, entesa com el treball creatiu realitzat de forma sistemàtica per incrementar el volum de coneixe-
ments, inclosos els relatius a l’ésser humà, la cultura i la societat, l’ús d’aquests coneixements per crear noves aplicacions, 
la seva transferència i la seva divulgació.

b. Resultats de la Recerca:  Tota aquella tecnologia, coneixement, processos o resultats que hagin estat desenvolupats o 
obtinguts com a conseqüència de les activitats acadèmiques, docents, i de recerca, de la UdL pel Personal investigador de 
la UdL .
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c. Obres: Resultats de la Recerca susceptibles de protecció per drets de Propietat intel·lectual, incloent de forma enunciativa 
però no limitativa, bases de dades i programes d’ordinador (software). 

d. Invencions: Resultats de la Recerca susceptibles de protecció per drets de Propietat industrial, incloent de forma enunciativa 
però no limitativa, patents, models d’utilitat, topografies de semiconductors i dissenys industrials. 

TÍTOL	II.	TITULARITAT	DELS	RESULTATS	DE	LA	RECERCA,	DELS	DRETS	DE	PROPIETAT	INDUSTRIAL	I	INTEL-
LECTUAL	DERIVATS	DELS	MATEIXOS,	I	DRETS	D’EXPLOTACIó

CAPÍTOL	I.	RECERCA	PRòPIA	DE	LA	UDL

ARTiCLE 3. TiTULARiTAT DELS RESULTATS DE LA RECERCA DE LA UDL

Correspon a la UdL la titularitat, així com els drets d’explotació i el dret a sol·licitar els títols de protecció corresponents, dels 
Resultats de la Recerca desenvolupats pel Personal investigador de la UdL com a conseqüència de les seves activitats acadè-
miques, docents o de recerca en la UdL.

ARTiCLE 4. TiTULARiTAT DELS DRETS DE PROPiETAT iNDUSTRiAL 

Correspon a la UdL la titularitat, així com els drets d’explotació, dels drets de Propietat industrial sobre les invencions derivades 
dels Resultats de la Recerca descrits en l’  anterior.

ARTiCLE 5. TiTULARiTAT DELS DRETS DE PROPiETAT iNTEL·LECTUAL 

Titularitat dels drets de Propietat intel·lectual en supòsits específics 

1. Programa d’ordenador (Software) 

En cas que l’Obra desenvolupada per qualsevol membre del Personal investigador de la UdL en l’execució de les seves funcions 
acadèmiques, docents o de recerca en la UdL sigui un software, la titularitat dels drets d’explotació sobre el mateix correspondrà, 
exclusivament, a la UdL. 

En el cas que el software sigui desenvolupat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la coordinació de la UdL, l’autoria, així com 
la titularitat dels drets d’explotació sobre la referida obra, correspondrà a la UdL en cas que aquesta l’editi i divulgui sota el seu 
nom, excepte pacte en contrari. 

2. Bases de dades 

La titularitat dels drets d’explotació sobre les bases de dades que per la seva selecció o disposició dels seus continguts constitu-
eixin creacions intel·lectuals d’acord amb la normativa aplicable, i que siguin desenvolupades per Personal investigador de la UdL 
en l’execució de les seves funcions acadèmiques, docents o de recerca en la UdL, seran de titularitat de la UdL, sense perjudici, 
si escau, dels drets que poguessin subsistir sobre aquests continguts. 

ARTiCLE 6. DRETS MORALS D’AUTORiA DEL PERSONAL  iNVESTiGADOR DE LA UDL

La UdL respectarà en tot cas el dret del Personal investigador de la UdL a ser reconeguts com a inventors o autors, segons el cas, 
de les invencions i de les Obres que hagin desenvolupat, de conformitat amb les previsions de la normativa vigent en matèria de 
Propietat industrial i intel·lectual. 

ARTiCLE 7. OBLiGACió D’ESMENT A LA UDL

En tot cas, i tret que la UdL es manifesti en sentit contrari, qualsevol invenció o Obra en què participi el personal de la UdL, rea-
litzada com a conseqüència directa o indirecta de les seves funcions acadèmiques, docents o de recerca en la UdL, haurà de fer 
referència a la seva vinculació amb la UdL. En aquest sentit, es farà constar de forma visible en totes les Obres titularitat de la 
UdL l’esment següent: «© Universitat de Lleida, any (...). Tots els drets reservats». 

CAPÍTOL	II.	PROJECTES	DE	RECERCA	DESENVOLUPATS	CONJUNTAMENT	AMB	ALTRES	ENTITATS	

ARTiCLE 8. RESULTATS DE LA RECERCA OBTiNGUTS EN ViRTUT DE PROJECTES DE RECERCA DESENVOLUPATS EN 
COL·LABORACió AMB TERCERS 
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La realització de qualsevol encàrrec o projecte de recerca per part del Personal investigador de la UdL, amb independència de la 
branca del coneixement a la qual es refereixi, requerirà la subscripció de forma prèvia del corresponent contracte de recerca en 
col·laboració, a l’empara de l’article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats.

El règim de titularitat dels drets sobre els Resultats de la Recerca que s’obtinguin en el marc de l’execució del contracte de 
recerca, així com la distribució dels corresponents drets d’explotació que es derivin, es preveuran en el referit contracte, sense 
perjudici que aquest pugui posposar la determinació de la distribució dels mateixos. En tot cas, sempre que sigui possible, caldrà 
abastar els següents aspectes: 

a. Quan es prevegi que sigui la UdL la titular, si l’empresa o ens té un dret preferent per a la seva explotació. En aquest cas 
s’estipularan les regalies que haurà de satisfer l’empresa o ens, o s’indicarà que s’establiran posteriorment en un acord des-
prés de la corresponent negociació entre la Universitat, a través de l’òrgan que indiqui el Vicerector competent en matèria de 
transferència, i l’empresa o ens.

b. Quan s’estipuli que l’altra part sigui la titular dels drets, quins pagaments haurà de satisfer a la Universitat en concepte de 
beneficis derivats de l’explotació.

c. La salvaguarda dels drets de la UdL davant la possibilitat que l’altra part subcontracti l’explotació comercial del resultat.

d. Les condicions de publicació dels resultats obtinguts.

En tot cas, hauran de respectar-se els drets que li puguin correspondre a la UdL en virtut de la present Normativa. 

TÍTOL iii. GESTió i PROTECCió DELS RESULTATS DE LA RECERCA

ARTiCLE 9. COMUNiCACió DEL PERSONAL iNVESTiGADOR DE LA UDL.

En el cas que el Personal investigador de la UdL desenvolupi un Resultat que pugui ser susceptible de protecció, haurà de donar 
trasllat de forma immediata de la seva obtenció a  la Unitat de Valorització de la UdL, adjuntant tota aquella informació referent al 
Resultat de la Recerca desenvolupada que permeti a la UdL, si ho considera adequat, iniciar els tràmits adequats per a la seva 
protecció jurídica. 

La notificació del Personal investigador es realitzarà per mitjà de la presentació d’una sol·licitud de protecció i un formulari de des-
cripció de la tecnologia a la Unitat de Valorització de la UdL, d’acord amb els models que aquesta mateixa els facilitarà. Addicio-
nalment, aquesta podrà demanar al sol·licitant informació complementària per tal de poder avaluar l’interès en protegir el resultat. 

Els autors o inventors del Resultat de la Recerca hauran de col·laborar amb la UdL en tot allò que sigui necessari per a l’obtenció 
de l’adequada protecció dels drets de propietat intel·lectual o industrial i eventualment, la seva transferència.

En particular, l’obligació de col·laboració podrà estendre’s a la subscripció dels documents públics o privats que resultin adequats, 
en particular davant qualsevol Oficina nacional i estrangera competent en matèria de propietat intel·lectual o industrial (de forma 
enunciativa, però no limitativa, Oficines de Patents i/o Marques, Registres de Propietat intel·lectual, etc.), perquè la UdL consti 
com a titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Resultat de la Recerca, i que pugui exercitar els drets que li 
corresponguin en virtut de la seva condició de titular a plens efectes.

ARTiCLE 10. GESTió DE LA PROTECCió DELS RESULTATS DE LA RECERCA

Les tasques de protecció dels Resultats de la Recerca derivats de projecte de Recerca propis de la UdL seran desenvolupades 
pel Vicerector competent en la matèria, per mitjà de la Unitat de Valorització, que podrà comptar amb la col·laboració de profes-
sionals externs per a la realització de les seves tasques.

En relació als Resultats de la Recerca derivats de projectes de col·laboració amb altres entitats públiques i/o privades, la protec-
ció es realitzarà conforme al que s’estableixi al respecte en els convenis subscrits entre les entitats col·laboradores o, si s’escau, 
en el corresponent acord de co-titularitat.

Pel que fa a la cessió, venda o llicència dels drets sobre els resultats protegits a favor dels inventors/autors o a favor de tercers, 
serà el Rector qui resoldrà, després d’escoltar al Vicerector competent en la matèria i previ informe de la gerència.

ARTiCLE 11. TRAMiTACió DE LA SOL·LiCiTUD DE PROTECCió A LA UDL

Un cop realitzada la notificació i rebuda la documentació, el personal de la Unitat de Valorització de la UdL analitzarà conjunta-
ment amb el/s sol·licitant/s les circumstàncies del resultat a protegir, l’aplicabilitat industrial i comercial i les seves possibilitats 
d’explotació, alhora que sol·licitarà el consell extern que consideri necessari (anàlisi de patentabilitat o d’explotació de l’obra ). 
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En base a tota la informació amb què es pugui comptar la Unitat de Valorització informarà al Vicerector competent en la matèria 
sobre la viabilitat prevista de la protecció i les possibles vies futures d’explotació del resultat presentat. Dins el termini màxim de 
tres setmanes, el Vicerector competent en la matèria, estudiarà la proposta i dictaminarà sobre la idoneïtat de la protecció. 

Unitat de valorització de la UdL comunicarà a l’investigador/autor la resolució que s’hagi pres respecte de la sol·licitud presentada 
i els efectes que se’n deriven. La seva decisió podrà ser recorreguda per les persones interessades davant de la Comissió de 
Recerca, seguint el procediment establert Títol V relatiu a les eventuals reclamacions.

ARTiCLE 12. SOL·LiCiTUD DE PROTECCió EN ELS REGiSTRES CORRESPONENTS

En cas que es decideixi protegir el resultat, la UdL, a través de la Unitat de Valorització, iniciarà l’expedient de tramitació realitzant 
una sol·licitud de protecció en el corresponent registre o oficina nacional, prioritàriament. La UdL es farà càrrec de les despeses 
de tramitació de la protecció, així com de les taxes, assessorament tècnic i altres costos derivats de la tramitació (despeses que 
seran deduïdes en primer terme dels ingressos derivats de la possible explotació, en cas que aquests es donin).

ARTiCLE 13. EXTENSió DE LA SOL·LiCiTUD DE PROTECCió

L’extensió internacional de la protecció, que en els casos en què correspongui, s’haurà de realitzar abans de finalitzar el període 
de prioritat que atorga la corresponent sol·licitud prioritària, estarà condicionada a l’existència d’acords amb tercers que financin 
les despeses que l’extensió originarà o a la viabilitat econòmica de la seva explotació futura presumible en el moment de fer 
l’extensió. No obstant, el Vicerector competent en la matèria i l’inventor/autor podran acordar la contribució econòmica a les des-
peses d’extensió de la de la protecció a altres països per part de fons de projectes de què sigui responsable.

En el cas que la UdL sigui copropietària de la titularitat dels resultats protegits, serà igualment d’aplicació el paràgraf anterior, 
llevat que l’altra entitat assumeixi les despeses d’extensió.

ARTiCLE 14. CONFiDENCiALiTAT i DiVULGACió DELS RESULTATS DE LA RECERCA

El Personal investigador de la UdL, així com qualsevol altre personal que participi en activitats de Recerca en l’entorn de la UdL, 
haurà de tractar la informació relativa a qualsevol recerca desenvolupada entorn de la UdL de forma confidencial i realitzar els 
seus millors esforços per assegurar aquesta confidencialitat, a fi de preservar els drets de la UdL o dels tercers que col·laborin 
en les activitats de Recerca.

Una vegada s’hagi definit el procediment a seguir per a la protecció dels Resultats de la Recerca, els investigadors acordaran 
amb  la Unitat de valorització de la UdL els terminis de divulgació de la seva recerca, i es comprometran a no realitzar cap acte 
de divulgació fins avui que s’acordi per no perjudicar la seva protecció jurídica.

Les gestions a desenvolupar per part dels òrgans competents de la UdL, seran realitzades amb la màxima diligència, confidenci-
alitat i posant els mitjans perquè es mantingui en els contactes amb tercers.

En el supòsit de desenvolupament conjunt de projectes de recerca amb altres entitats, la UdL procurarà incloure en els respectius 
convenis reguladors les polítiques de la UdL relatives a la confidencialitat dels Resultats de la Recerca desenvolupats.

ARTiCLE 15. RENUNCiA O ABANDONAMENT DELS DRETS DE PROPiETAT iNDUSTRiAL

En cas que la UdL no estigui interessada en la titularitat d’algun títol o en l’extensió internacional d’un dret de Propietat industrial o 
decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment del mateix (especialment en el cas de manteniments onerosos de tecnologies 
no explotades) ho comunicarà als seus inventors. En cas que aquests estiguin interessats, la UdL els podrà transferir els referits 
drets, d’acord amb les condicions que s’acordin entre la UdL i els inventors. 

No obstant això, en cas que la UdL hagi subscrit un contracte amb un tercer preveient a favor seu un dret preferent a assumir 
la titularitat dels referits Resultats de la Recerca en cas de renúncia o abandó per part de la UdL, serà aplicable el previst en el 
contracte.

Per a la renúncia o abandonament de qualsevol títol de Propietat industrial i intel·lectual, es requerirà  una resolució del Vicerector 
competent en la matèria.

En el supòsit que la UdL hagi abandonat o renunciat als seus drets en favor de l’inventor/a, aquest podrà comercialitzar el Resul-
tat de la Recerca sempre que l’activitat comercial no sigui contrària als principis rectors de la UdL. 
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La UdL es reservarà un dret a participar en un percentatge, que es fixarà en cada cas, dels beneficis obtinguts en l’explotació del 
Resultat de la Recerca cedit als inventors segons els termes previstos en el Títol iV de la present Normativa, tant en cas de ser 
explotada per ells mateixos, com en cas de ser llicenciada o transferida a tercers. A més, la UdL es reservarà en tot cas el dret 
d’utilitzar el Resultat de la Recerca amb finalitats no comercials mitjançant una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’ús 
per a activitats docents i de recerca. 

En aquest últim cas, la UdL podrà establir els mecanismes que estimi adequats per recuperar les despeses ocasionades per la 
gestió, redacció, tramitació i manteniment del referit títol de Propietat industrial. 

TÍTOL	IV.	EXPLOTACIó	DELS	RESULTATS

CAPÍTOL	I.	FóRMULES	D’EXPLOTACIó	I	TRANSFERÈNCIA	DELS	RESULTATS	

ARTiCLE 16. FóRMULES D’EXPLOTACió DELS RESULTATS DE LA RECERCA 

La UdL podrà explotar comercialment els Resultats de la Recerca de la forma que estimi més oportuna per al compliment de les 
seves finalitats, procurant en tot cas el major accés possible de la societat als nous coneixements i tecnologies..

CAPÍTOL	II.	DISTRIBUCIó	DELS	BENEFICIS	DE	L’EXPLOTACIó	DELS	RESULTATS	

ARTiCLE 17. PARTiCiPACió EN ELS BENEFiCiS DE L’EXPLOTACió DELS RESULTATS DE LA RECERCA PER PART DEL 
PERSONAL iNVESTiGADOR DE LA UDL

17.1. Els “beneficis nets” obtinguts per la UdL per a l’explotació comercial dels Resultats de la Recerca, hauran de distribuir-se 
d’acord amb la proporció que s’establirà a continuació. 

a) Un 50% pel Personal investigador de la UdL que tingui la consideració d’autor o inventor;

b) Un 50% per la Universitat

Dels beneficis de la Universitat es dotarà un fons de valorització de tecnologia de la UdL. 

Pel que fa a l’explotació d’obres, software i base de dades, la distribució dels beneficis podrà ser diferent d’acord amb la impor-
tància comercial de l’obra explotada i d’acord amb quina ha estat la participació del personal investigador implicat.

17.2. En cas d’existir més d’un autor o inventor, la UdL abonarà l’import corresponent a cada investigador, segons document escrit 
per tots els interessats que estableixi els percentatges de contribució de cada inventor, o bé resolució judicial o laude arbitral que 
determini la participació de cadascun d’ells. 

17.3. Els drets econòmics reconeguts als autors o inventors dels Resultats de la Recerca no podran ser cedits a tercers no partici-
pants en l’execució del projecte que hagués originat els Resultats de la Recerca, ni tampoc a persones jurídiques, excepte acord 
exprés amb la UdL en aquest sentit, o per ser requerit per disposició legal o resolució judicial o administrativa. 

17.4. Als efectes previstos en el present article, s’entendrà per “beneficis nets” la diferència entre els següents conceptes: 

• Els ingressos bruts obtinguts per la UdL en l’explotació dels Resultats de la Recerca, incloent els pagaments rebuts per l’em-
presa que els exploti i els ingressos derivats d’una eventual renúncia per part dels cotitulars dels Resultats de la Recerca; 

• Si la UdL ha invertit en el procés de valorització en conceptes com: taxes de patents, agencies de protecció i proves pilot/
concepte de la tecnologia/coneixement, es destinarà un 25% dels ingressos anualment a cobrir l’import invertit per la UdL, 
fins a cobrir el 75% de l’import de la inversió per part de la UdL en proves pilot/proves concepte.

17.5. La distribució dels ingressos obtinguts per l’explotació comercial dels Resultats de la Recerca desenvolupats en projectes 
realitzats conjuntament amb altres entitats públiques i/o privades o amb investigadors externs a títol personal, es determinarà 
contractualment entre les entitats implicades en el projecte, i en defecte d’això, s’estarà al que acordin les parts, respectant en tot 
cas la contribució de les parts en l’obtenció i protecció dels Resultats de la Recerca.
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17.6. En tot cas, la distribució dels ingressos previstos en aquest article, s’ajustarà a les limitacions econòmiques que pugui 
establir la normativa aplicable. 

TÍTOL	V.	RÈGIM	DE	RECLAMACIONS

ARTiCLE 18. RèGiM DE RECLAMACiONS

Les reclamacions per incompliment d’aquesta normativa podran ser presentades al Vicerectorat competent en la matèria, que 
adoptarà les decisions adients per preservar els drets que, si s’escau, hagin estat vulnerats. 

TÍTOL	VI.	DISPOSICIONS	FINALS	

PRiMERA. DiSPOSiCió TRANSiTÒRiA 

Aquesta normativa serà d’aplicació als beneficis dels Resultats de la Recerca que s’obtinguin amb caràcter posterior a l’entrada 
en vigor de la present normativa

SEGONA. DiSPOSiCió DEROGATÒRiA 

Aquesta normativa deroga qualsevol normativa anterior en matèria de Resultats de la Recerca del Personal investigador. En 
particular, i pel que fa exclusivament als Resultats de la Recerca del Personal investigador, segons les definicions de l’article 2, 
resta derogada la “Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innova-
ció (propietat industrial i intel·lectual) a la Universitat de Lleida”, aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 5 d’abril de 2006, 
sense perjudici del règim previst pel repartiment dels beneficis derivats dels Resultats de la Recerca generats durant la vigència 
d’aquesta normativa.

QUARTA. ENTRADA EN ViGOR 

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació, en la seu electrònica de la Universitat de Lleida, del 
Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida en què s’insereixi.

•	 Acord	núm.	266/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	convocatòria	d’ajuts	per	a	
activitats	culturals	per	als	centres,	els	departaments,	el	PDI	i	el	PAS	per	a	l’any	2015.

1. OBJECTE

Oferir ajuts per promoure i col·laborar en l’organització d’activitats culturals en el si de la comunitat universitària de Lleida. L’objec-
tiu prioritari és impulsar un programa d’activitats que faciliti la comunicació entre la Universitat i la societat que l’envolta, i alhora 
aporti elements diversos que enriqueixin la vida acadèmica.

2. REQUiSiTS PREViS

Les sol·licituds presentades s’han d’atenir a les bases establertes en aquesta convocatòria.

Les despeses fetes amb motiu de les diverses activitats culturals que es duguin a terme durant l’exercici pressupostari de 2015, 
han de poder ser acreditades documentalment en el transcurs de l’esmentat període. Sol·licitant-ho per escrit es pot prorrogar 
l’execució de la despesa prevista com a màxim un exercici pressupostari a partir de la concessió de l’ajut.

3. SOL·LiCiTANTS

Poden participar en aquesta convocatòria els centres, els departaments, el PDi i el PAS de la UdL.

4. DESPESES O FiNANçAMENT

Els ajuts a què fa referència aquesta convocatòria s’hauran de destinar exclusivament a sufragar despeses relacionades amb 
l’organització, difusió i realització dels actes programats. 

Resten explícitament exclosos de la convocatòria:

a) Activitats i projectes que ja figurin en altres àmbits d’actuació universitària, com ara la docència, la recerca i l’esport.
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b) Despeses per a la inversió, reparació o compra de material inventariable, despeses de representació, protocol o viatges de 
l’organització de l’activitat.

c) Actes de caràcter lúdic o festiu que es considerin sense incidència significativa en l’enriquiment de la vida cultural universitària.

5. SOL·LiCiTUDS

Les sol·licituds s’han d’adreçar al Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària, d’acord amb l’imprès normalitzat. Les 
sol·licituds s’hauran de presentar fins al 9 de gener de 2015.

6. DOCUMENTACió

Per servir de base a l’avaluació, a més de les dades consignades a l’imprès normalitzat, les sol·licituds han d’anar acompanyades 
per duplicat de la documentació que es detalla a continuació, ordenada com s’indica:

a) Memòria explicativa de l’activitat, justificant l’interès d’aquesta i els objectius que es pretenen assolir.

b) Pressupost previst, detallant les despeses i els ingressos amb especificació del grau d’autofinançament, si s’escau.

c) Si escau, nom de les entitats, institucions o empreses patrocinadores o col·laboradores, especificant el caràcter o quantia de 
l’ajut.

7. RESOLUCió

Hi haurà un únic termini de resolució, que es farà públic durant el mes de febrer de 2015.

La proposta de resolució dels ajuts correspon a la Comissió de Cultura, i el Consell de Govern l’haurà d’aprovar.

Per a la concessió dels ajuts es tindrà en compte:

a) importància i envergadura del projecte, tant pel que fa a la competència acreditada per la persona o el grup organitzador, com 
pel seu interès i projecció. Es prioritzaran especialment les activitats que transcendeixin l’estricte marc del centre o departament 
organitzador i que tinguin incidència en el conjunt de l’àmbit universitari.

b) Viabilitat i possibilitat de consolidació futura.

c) Es consideraran prioritàriament les activitats pensades en el marc d’un projecte cultural global.

d) Es valorarà la capacitat de generar ajuts externs, així com les relacions que s’estableixin amb altres institucions o entitats 
culturals.

e) No es consideraran les propostes que signifiquin duplicitat d’activitats en un mateix centre.

f) Es valorarà especialment el nivell de compliment del programa presentat de cara a la renovació o ampliació d’ajuts concedits 
en altres convocatòries.

D’acord amb aquests criteris s’estableixen els següents barems i formules d’adjudicació dels ajuts:

a) 1, 1,5 o 2,5 punts en funció si l’activitat va adreçada (majoritàriament) respectivament a un públic relacionat amb la titulació que 
l’ofereix, amb el centre, o bé a tothom en general. 

b) 0,5 o 1 punt si la proposta disposa de finançament extern no confirmat o confirmat, respectivament, ponderat per 0.5, 1,  o 1.5 
punts, si el finançament suposa el 25%, entre el 25 i el 50% i més del 50% del cost total de l’activitat respectivament. 

c) 1 punt si la proposta té una continuïtat temporal. 

- Aplicar a aquests barems les fórmules següents:

a) Fórmula A. (Adjudicació provisional)

- Quantitat a adjudicar x Quantitat sol·licitada x Número de punts assolits / Suma total de quantitats sol·licitades 
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b) Les propostes que en aquesta primera adjudicació no obtinguin com a mínim el 25% de la quantitat sol·licitada, i no disposin 
de finançament extern, s’eliminaran del procés d’adjudicació 

Amb les peticions restants es farà una segona adjudicació en base a la fórmula B.

c) Fórmula B (adjudicació definitiva)

Quantitat a adjudicar x Quantitat adjudicada  en la fórmula A /  Suma total quantitats atorgades

d) Finalment, en el cas que la quantitat adjudicada a una proposta excedeixi el 15% de la quantitat global a repartir en la convoca-
tòria, es procedirà a repartir proporcionalment la quantitat excedent entre  les propostes restants. Aquest repartiment es realitzarà 
tants cops com sigui necessari mentre hi hagin propostes que excedeixin el límit esmentat. 

8. JUSTiFiCACió DE DESPESES

L’organització de l’activitat haurà de justificar a l’àrea Econòmica, a través de la seua unitat estructural, les despeses cobertes per 
l’ajut. A més, s’haurà de fer arribar al Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària, una còpia del material documental 
i gràfic generat, en el  termini següent:

• El 31 d’octubre de 2015, per a les activitats realitzades entre l’1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 2015.

• El 31 de març de 2016, per a les activitats realitzades entre l’1 de juliol de 2015 i el 31 de desembre de 2015.

En tots els documents relacionats amb l’activitat subvencionada haurà de constar-hi la col·laboració del programa de suport a les 
activitats culturals, promogut pel Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la  Universitat de Lleida.

•	 Acord	núm.	267/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	convocatòria	per	presentar	
propostes de cursos per a la Universitat d’Estiu 2015.

1. OBJECTE 

Per aconseguir una Universitat d’Estiu interdisciplinària, plural i enriquidora, es convoca, a totes les persones interessades, a 
presentar propostes de cursos dins dels àmbits acadèmics següents: Art i Humanitats; Dret, Economia, Política i Societat; Eines 
i Aplicacions informàtiques; Ensenyament i Didàctica; Llengua i Literatura; Medi Ambient; Salut i Alimentació i Tecnologia. 

En aquesta convocatòria s’inclouen les propostes de cursos que vulguin formar part de l’oferta de Matèria Transversal de la UdL 
en el marc de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida. 

2. SOL·LiCiTANTS 

Poden optar a la convocatòria el PDi i el PAS de la UdL. Cada sol·licitant podrà presentar una única proposta de curs. 

Si la proposta vol formar part de la Matèria Transversal de la UdL o ser reconeguda amb crèdits de lliure elecció, la sol·licitud 
haurà de ser presentada per un docent de la UdL a temps complet. 

Així mateix, es facilita la possibilitat que institucions i persones alienes organitzin cursos dins el marc de la Universitat d’Estiu de la 
UdL que s’hauran d’acollir a la normativa específica per a aquest cas i que caldrà que comptin amb l’aval d’un professor de la UdL. 

3. CARACTERÍSTiQUES DELS CURSOS 

Període i lloc de realització 
L’edició 2015 de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida tindrà lloc del 29 de juny al 24 de juliol de 2015. Les propostes 
de cursos hauran d’incloure la preferència per algun dels períodes següents: 

• Del dilluns 6 al divendres 10 de juliol de 2015 (Lleida) 

• Del dilluns 13 de juliol al divendres 17 de juliol de 2015 (Lleida) 

• Del dimarts 14 de juliol al divendres 17 de juliol de 2015 (La Seu d’Urgell) 

• Del dilluns 20 de juliol al divendres 24 de juliol de 2015 (La Seu d’Urgell) 
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• Del 29 de juny al 24 de juliol de 2015 (cursos virtuals) 

L’organització intentarà respectar, en la mesura del possible, les preferències de període manifestades en les propostes. Les 
dates dels cursos de la Seu d’Urgell s’ajustaran en funció del nombre de propostes rebudes i acceptades. 

Cursos a Lleida 
Els cursos a Lleida es realitzaran al Campus de Cappont. 

Cursos	a	La	Seu	d’Urgell	
A la Seu d’Urgell, no es podran presentar els cursos que necessitin aula d’informàtica. 

Cursos virtuals 
La Universitat d’Estiu acollirà cursos virtuals que caldrà que compleixin amb la normativa sobre docència virtual de la UdL. 

El nombre màxim d’inscrits en els cursos virtuals no podrà ser inferior a 50 estudiants. 

Durada dels cursos 
• Cursos sense reconeixement d’ECTS 

 - Hauran de tenir una durada de 15, 20, 25 o 30 hores. 

• Les propostes de cursos que vulguin formar part de l’oferta de Matèria Transversal de la UdL podran sol·licitar ser reconeguts 
amb 2 o 3 ECTS. 

 - 2 ECTS (50 hores): 20 hores presencials (o de treball directament dirigit pel professorat en el cas dels cursos virtuals) i 
30 hores de treball autònom de l’alumnat. 

 - 3 ECTS (75 hores): 30 hores presencials (o de treball directament dirigit pel professorat en el cas dels cursos virtuals) i 
45 hores de treball autònom de l’alumnat. 

Les activitats formatives presencials (o de treball directament dirigit pel professorat en el cas dels cursos virtuals) han de repre-
sentar un 40% de les hores totals del curs i el treball autònom de l’alumnat un 60%. 

Horari dels cursos 
En la proposta de cursos s’haurà d’indicar la preferència horària (matí, tarda o matí i tarda). La banda horària de la Universitat 
d’Estiu és la següent: 

• Lleida: matins, sessions de 09.00 a 11.00 h i d’11.30 a 13.30 h; tardes, sessions de 16.00 a 20.30 h. 

• La Seu d’Urgell: matins, sessions de 09.30 a 11.30 h i de 12.00 a 14.00 h; tardes, sessions de 16.00 a 20.00 h. (excepte en 
divendres que no hi haurà classe per la tarda) 

4. CRiTERiS PER A LA SELECCió DELS PROJECTES 

Per fer la selecció de les propostes dels cursos que formaran el programa de la Universitat d’Estiu, la Comissió de Cultura tindrà 
en compte els criteris següents: 

• La diversitat temàtica dels cursos. 

• La qualitat acadèmica, manifestada en la participació de professorat de reconegut prestigi, així com d’altres personalitats del 
món de la ciència i la cultura. 

• L’èxit o el fracàs de les propostes si ja s’han portat a terme en edicions anteriors, l’interès contrastat amb les dades de ma-
trícula i/o les enquestes d’avaluació. 

• Si es tracta d’una proposta presentada per algun professor que ja ha coordinat cursos en edicions anteriors i n’ha tingut èxit. 

• La vinculació directa del coordinador amb l’organització i el desenvolupament del curs. 

• La vinculació directa de la temàtica del curs amb el territori en el que s’imparteix (especialment en el cas dels cursos que es 
vulguin fer a la Seu d’Urgell) 

• La interdisciplinarietat, l’originalitat i la innovació pedagògica en el plantejament dels cursos. 
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• La col·laboració amb institucions o entitats externes, i el finançament que es pugui obtenir que serà destinat íntegrament a 
l’activitat acadèmica i docent del curs. 

• Les propostes de cursos interdepartamentals i de caràcter transversal. 

• Els cursos que donen resposta a una demanda clarament existent, especialment com a eina de formació continuada per a 
col·lectius externs a la Universitat, per tal de difondre en la societat el nostre programa de cursos. 

5. DESPESES (AMB TRiBUTS iNCLOSOS) 

L’organització de la Universitat d’Estiu es farà càrrec de les despeses del curs en els termes següents: 

• La docència es pagarà a 60 € / hora. 

• La coordinació se satisfarà amb un import únic per curs de 120 €. 

• En el cas dels cursos impartits a Lleida, l’organització no assumirà despeses d’allotjament, manutenció i desplaçament del 
professorat de la UdL o resident a Lleida, excepte en casos degudament justificats (com l’acompanyament a professorat 
extern, per exemple). 

• Desplaçament en vehicle particular a 0,19 € / km. des de Lleida al professorat de la UdL i des de la residència habitual per 
al professorat extern. 

• Desplaçament en mitjà públic: el cost de l’import del viatge prèvia presentació de la factura justificativa o dels bitllets. 

• Pel que fa a l’allotjament del professorat, l’organització només es farà càrrec de la nit anterior a la participació en el curs (si 
aquesta és durant el matí) i la nit posterior a la docència (si aquesta es realitza durant la tarda). 

• Allotjament i manutenció del coordinador durant tots els dies que duri el curs. 

• Els coordinadors dels cursos tindran dret a l’allotjament i la manutenció mentre duri el curs, sempre que la seva presència 
sigui necessària per al seu bon funcionament i que participi de forma activa en el curs. Dels cursos que acabin al migdia, 
l’organització no assumirà la nit posterior. Si els coordinadors no imparteixen docència, només es pagarà l’allotjament d’un 
coordinador per curs. 

El professorat pot pertànyer a la UdL, a altres universitats catalanes, de l’estat espanyol o de l’estranger, així com a altres centres 
d’investigació o del món professional, si el contingut del curs ho requereix. 

Si els cursos tenen despeses d’allotjament i desplaçament, i no compten amb finançament extern suficient, tindran un nombre 
màxim de cinc professors (incloent-hi el coordinador). 

Es pot buscar finançament extern que anirà destinat a sufragar despeses docents i acadèmiques del propi curs. 

6. OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DEL CURS 

Cada curs haurà de tenir un/a coordinador/a del curs que es faci responsable de: 

• Elaborar el contingut del curs. 

• Proposar, contactar i confirmar el professorat. 

• Facilitar la informació, sobre les característiques del curs i del professorat adscrit, requerida per l’Oficina de la Universitat 
d’Estiu en el termini establert (l’organització de la Universitat d’Estiu es reserva el dret de cancel·lar els cursos que no com-
pleixin els terminis establerts). 

• Procurar l’obtenció de subvencions específiques, externes a la UdL, per a l’organització del curs. 

• Proporcionar una relació de les entitats i de les persones potencialment interessades en la temàtica del curs que coordina, 
per tal d’optimitzar la difusió. 

• Proporcionar una còpia, en suport electrònic, dels materials que hauran d’integrar el dossier documental que es lliurarà a les 
persones assistents. 
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• Controlar l’assistència i avaluar l’estudiantat inscrit a les sessions del curs que coordina. 

7. DOCUMENTACió 

Les propostes s’hauran de presentar a través dels impresos normalitzats que estaran disponibles al web de la Universitat d’Estiu 
(http://estiu.udl.cat) 

• Propostes de cursos que vulguin ser reconeguts com a Matèria	Transversal	

• S’hauran de presentar a través de l’imprès de sol·licitud de la matèria transversal elaborat pel vicerectorat de Docència (an-
nex 1) i de l’imprès específic de la Universitat d’Estiu (annex 2). 

• Propostes de cursos que no vulguin ser reconeguts com a Matèria	Transversal	

• S’hauran de presentar a través de l’imprès normalitzat de l’annex 3. 

Les propostes, en paper i en suport informàtic, s’hauran d’adreçar fins al 9	de	gener	de	2015	a l’Oficina de la Universitat d’Estiu. 
Universitat de Lleida. C/ Jaume ii, 71. 25001 Lleida. Telèfon: 973 70 33 90 Fax: 973 70 33 98 i a/e: estiu@estiu.udl.cat 

No s’acceptaran les propostes presentades que no continguin totes les dades requerides en els formularis ni estiguin deguda-
ment complimentades tal com estableix aquesta convocatòria. Per qualsevol dubte o assessorament us podeu adreçar a l’Oficina 
de la Universitat d’Estiu. 

8. RESOLUCió 

Correspon a la Comissió de Cultura la decisió d’escollir les propostes de cursos que formaran el programa de l’edició de la Uni-
versitat d’Estiu de l’any 2015. La decisió es comunicarà a la persona responsable de la sol·licitud un cop aprovat pel Consell de 
Govern. 

També correspon a la Comissió de Cultura la decisió d’escollir, d’entre les propostes presentades per obtenir el reconeixement 
de Matèria Transversal, les que s’enviaran a la Comissió d’Ordenació Acadèmica (COA) que és l’encarregada d’acceptar les 
activitats que poden formar part de l’oferta de matèria transversal de la UdL. 

En aquest cas, la resolució definitiva també es comunicarà a la persona responsable de la sol·licitud un cop aprovada pel Consell 
de Govern. 

9. ALTRES 

Correspon al vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària autoritzar els canvis substancials de la proposta, un cop ha 
estat aprovada, que afectin aspectes acadèmics o econòmics. 

Els cursos que s’hagin d’impartir a Lleida i el dia 23 de juny de 2015, no tinguin com a mínim 15 matriculats podran ser anul·lats. 

Els cursos que s’hagin d’impartir a la Seu d’Urgell i que abans del 30 de juny de 2015, no tinguin com a mínim 10 matriculats 
podran ser anul·lats. 

•	 Acord núm. 268/2014 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova la Normativa per presentar 
cursos d’estiu de la universitat de Lleida per institucions i persones de fora de la UdL.

La Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida facilita la possibilitat que persones i institucions alienes organitzin cursos dins el 
marc de la Universitat d’Estiu de la UdL. 

Hi haurà dos modalitats a les quals les institucions alienes a la UdL es podran acollir segons les seves necessitats. 

La tria de qualsevol de les dos opcions implica haver de complir amb els terminis assenyalats i facilitar la informació requerida 
per part de la Universitat de Lleida. 

Així mateix, per autoritzar la inclusió dels cursos en la guia de cursos d’estiu de la XVU i entrar en el paquet de cursos suscepti-
bles de ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció per part de les universitats de la XVU caldrà complir els requisits següents: 

•  Que el curs es realitzi entre el 15 de maig i el 15 d’octubre. 

• No establir criteris d’exclusió per a estudiants de 1r o 2n cicle. 
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• No adreçar el curs exclusivament a un col·lectiu diferent al que formen els estudiants d’ensenyament superior. 

• Tenir una durada mínima de 15 hores i màxima de 60 hores si es vol reconeixement de crèdits de lliure elecció. 

• incorporar mecanismes de control d’assistència i avaluació. 

Entrar dins el marc de la Universitat d’Estiu de la UdL en alguna de les dos modalitats impedeix a les entitats organitzadores 
entrar en qualsevol altre marc organitzatiu de les universitats que integren la Xarxa Vives d’Universitats. 

La sol·licitud per a ésser inclòs en el marc de la Universitat d’Estiu de la UdL es farà mitjançant el formulari establert (annex 4) 
que estarà disponible al web de la Universitat d’Estiu (http://estiu.udl.cat). El termini finalitza el 9	de	gener	de	2015. 

Els cursos presentats per institucions alienes a la Universitat de Lleida, si es fan a la Seu d’Urgell, s’hauran de realitzar en el 
període del 14 al 24 de juliol de 2014, si es fan a Lleida en el període del 6 al 17 de juliol de 2015. En canvi, si es fan en altres loca-
litats, s’hauran de realitzar en dates diferents a les corresponents a les de la Seu d’Urgell i preferiblement diferents a les de Lleida. 

És necessari que totes les sol·licituds presentades vagin avalades per un/a professor/a de la Universitat de Lleida. Si es vol que 
el curs pugui ser reconegut com a crèdits de lliure elecció per l’estudiantat de la UdL, ha de ser professorat a temps complet. 

Les institucions alienes a la UdL que sol·licitin organitzar un curs en el marc de la Universitat d’Estiu de la UdL l’hauran de poder 
realitzar en les seves pròpies instal·lacions o encarregar-se de sol·licitar un espai a la UdL 

(http://www.udl.cat/contacta/solicitud_espais.html) 

IMPORTANT: Per al curs acadèmic 2014/15 el preu que s’establirà per a l’estudiantat de la UdL serà d’un màxim de 39,53 € euros 
per cada 10 hores de classe i de 45,00 € per a la resta de públic. Si es vol que el curs pugui ser reconegut com a crèdits de lliure 
elecció per l’estudiantat de la UdL, el preu serà de 39,53 € euros per crèdit i de 45,00 € per a la resta de públic. 

MODALITAT	1	

LA UDL ES FA CàRREC DE: 

• incloure la informació del curs en el material de difusió de la Universitat d’Estiu de la UdL. 

• Facilitar gratuïtament material de difusió de la Universitat d’Estiu a l’entitat organitzadora del curs (la tramesa anirà a càrrec 
de l’entitat organitzadora del curs). 

• incloure el curs dins la guia de cursos d’estiu de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU). 

• Sol·licitar la inclusió del curs en el paquet de cursos susceptibles de ser reconeguts com a crèdits per part de les universitats 
de la XVU. 

• Matricular a tothom qui hi estigui interessat. 

• Facilitar una relació de matriculats, els fulls de control d’assistència i les enquestes que hauran de respondre els participants. 

• Un cop el curs s’ha realitzat, expedir els certificats de tots els matriculats que han superat l’avaluació del curs i que han assistit 
a un mínim del 80% de les sessions d’acord amb les actes d’assoliment. 

• Sol·licitar el reconeixement de crèdits de lliure elecció a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la UdL. A l’efecte del reconei-
xement de crèdits per als cursos organitzats per la UdL s’utilitza l’equivalència de 20 hores = 1 crèdit quan no hi ha avaluació 
i de 10 hores = 1 crèdit quan hi ha avaluació. Així mateix, es determinarà l’equivalència de crèdits per a les propostes que 
continguin un elevat nombre d’hores pràctiques. 

• Retornar els ingressos del curs en concepte de matrícules a la institució organitzadora. 

• Enviar els resultats de les enquestes a l’entitat organitzadora del curs. 

L’ENTiTAT ORGANiTZADORA ES FA CàRREC DE: 

• Organitzar el curs (contacte amb els ponents, reserva d’espais, etc.). 

• Assumir íntegrament totes les despeses que ocasioni el curs. 
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• Proporcionar la informació que sigui requerida per la UdL dins dels terminis establerts. 

• Controlar el compliment del 80% d’assistència i de l’avaluació final i retornar l’acta d’assoliment a la UdL. 

• Demanar a tots els participants que responguin les enquestes i retornar-les a la UdL per a la seva anàlisi. 

• Presentar una factura per rebre el retorn dels ingressos en concepte de matrícules. O bé signar un conveni amb la UdL que 
especifiqui la forma com es farà el retorn dels diners. 

MODALITAT	2	

LA UDL ES FA CàRREC DE: 

• incloure en el material de difusió de la Universitat d’Estiu de la UdL el nom del curs i les dades de contacte de l’entitat orga-
nitzadora. 

• Facilitar gratuïtament material de difusió de la Universitat d’Estiu a l’entitat organitzadora del curs (la tramesa anirà a càrrec 
de l’entitat organitzadora del curs). 

• Facilitar els fulls de les enquestes que hauran de respondre els participants. 

• incloure el curs dins la guia de cursos de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU). 

• Sol·licitar la inclusió del curs en el paquet de cursos susceptibles de ser reconeguts com a crèdits per part de les universitats 
de la XVU. 

• Sol·licitar el reconeixement de crèdits de lliure elecció a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la UdL. 

L’ENTiTAT ORGANiTZADORA ES FA CàRREC DE: 

• Organitzar el curs (contacte amb els ponents, reserva d’espais, etc.). 

• Matricular a tothom qui hi estigui interessat. 

• Assumir íntegrament totes les despeses que ocasioni el curs. 

• Proporcionar la informació que sigui requerida per la UdL, en el termini establert, per sol·licitar incloure-la dins la guia dels 
cursos d’estiu de la XVU. 

• Demanar a tots els participants que responguin les enquestes i retornar-les a la UdL per a la seva anàlisi. 

• Controlar el compliment del 80% d’assistència i de l’avaluació final, si escau. 
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•	 Acord	núm.	269/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aproven	les	concessions	de	la	segona	convocatòria	Programa	d’Ajuts	de	la	UdL	per	a	la	promoció	
d’activitats	de	mobilitat	internacional	any	2014.

Sol·licitant Grup Direcció Institució Descripció PROPOSTA	ç 
DE	CONCESSIó

OBSERVACIONS  
CONCESSIó

Alsinet Mora, Carles PDi Outgoing Universidad Privada del Norte MOBiLiTAT EN EL MARC D’UN CONVENi SiGNAT 1.000,00 €

ARNó SATORRA, JAiME PDi Outgoing Montpellier SupAgro ACTiViTATS CONJUNTES DE RECERCA i PREPA-
RATORiES PER PRESENTAR-SE EN PROGRA-
MES EUROPEUS

400,00 €

Bonet Lledós, José Antonio PDi Outgoing Universidad de Buenos Aires MOBiLiTAT EN EL MARC D’UN CONVENi SiGNAT 1.000,00 €

BOTiGUE SATORRA, TERESA PDi Outgoing The European Academy of Nursing Science MOBiLiTAT PREPARATORiA D’UN NOU CONVENi. 400,00 €

Calero Fernández, M. Ángeles       PDi Outgoing Tianjin Foreign Studies University MOBiLiTAT EN EL MARC D’UN CONVENi SiGNAT 1.000,00 €

CARNiSÉ PUÑET, GEMMA PDi Outgoing Emirates College of Technology- Abu Dhabi MOBiLiTAT PREPARATÒRiA D’UN NOU CONVENi 532,49 €

De Barrón Arniches, Paloma PDi Outgoing Universidad Autónoma de San Luis Potosí MOBiLiTAT EN EL MARC D’UN CONVENi SiGNAT 1.000,00 €

iBARZ RiBAS, Albert PDi Outgoing Universidad Nacional de Trujillo MOBiLiTAT EN EL MARC D’UN CONVENi SiGNAT 1.000,00 €

JOVÉ MONCLÚS, Glòria PDi Outgoing The University of Winchester Mobilitat en el marc d’un conveni signat 400,00 €

Llurda Giménez, Enric PDi Outgoing Saga University / Chukyo University Mobilitat preparatòria d’un nou conveni. 1.000,00 €

Nuin Orrio, Carmen PDi Outgoing École des Haute Études en Santé Publique EHE MOBiLiTAT PREPARATÒRiA D’UN NOU CONVENi 400,00 €

Selfa Sastre, Moisés PDi Outgoing Università degli Studi di Firenze MOBiLiTAT PREPARATÒRiA D’UN NOU CONVENi 400,00 €

SOTO GUTiÉRREZ, LAURA PDi Outgoing Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales MOBiLiTAT EN EL MARC D’UN CONVENi SiGNAT 
PER FER RECERCA PEL PRO

1.000,00 €

ViANA SAN ANDRÉS, Amadeu PDi Outgoing University of Massachussetts Lowell ACTiViTATS CONJUNTES DE RECERCA                                                                  1.000,00 €

   TOTAL CONVOCATÒRiA                                                                                          10.532,49 €
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•	 Acord	núm.	270/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aprova	la	convocatòria	d’ajuts	com-
plementaris	de	la	UdL	per	a	estudiants	participants	en	el	programa	Erasmus	estudis	durant	el	curs	2013/2014.

ARTiCLE 1. FiNALiTAT

Aquesta convocatòria té per finalitat facilitar la participació de l’estudiantat de la UdL en el programa Erasmus estudis.

ARTiCLE 2. OBJECTE

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar un ajut econòmic destinat a complementar la beca Erasmus estudis.

ARTiCLE 3. PRESSUPOST

L’import d’aquesta convocatòria és amb càrrec a la partida pressupostària orgànica 0902 projecte 0857 concepte pressupostari 
48004 de l’exercici 2013 de l’Oficina de Relacions internacionals.

ARTiCLE 4. BENEFiCiARiS

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els estudiants de centres propis de la Universitat de Lleida que han estat seleccionats per 
participar en estades de mobilitat acadèmica dins del Programa Erasmus estudis durant el curs 2013/2014 d’acord amb la Con-
vocatòria per a la selecció d’estudiants per participar en programes internacionals de mobilitat 2013/2014 (acord núm. 264/2012 
del Consell de Govern, BOU núm. 145, de novembre/desembre 2012).

D’acord amb l’esmentada convocatòria i amb el Convenio de Subvención para Movilidad Erasmus en el marco del Programa 
de Aprendizaje Permanente (convenio número: 2013-1-ES1-ERA02-74308) signat entre l’Organismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos (OAPEE) i la UdL, aquests estudiants estan matriculats a la UdL i en segueixen sent estudiants durant tota 
l’estada en la institució d’ensenyament superior estrangera en la qual els ha estat concedida una plaça de mobilitat. Superen 
assignatures del seu pla d’estudis mitjançant la superació de crèdits cursats i aprovats a la institució d’acollida, d’acord amb el 
programa d’estudis prèviament acordat entre ambdues universitats.

ARTiCLE 5. DESPESES SUBVENCiONABLES

Els ajuts es poden destinar a subvencionar despeses d’allotjament i manutenció al país de destí.

ARTiCLE 6. AJUT i FORMA DE PAGAMENT

Els ajuts seran de 300 euros per als candidats amb una nota mitjana ponderada de selecció Erasmus entre 8,99 i 5,50 punts, i de 
500 euros per als estudiants amb una nota mitjana ponderada superior a 9,00 punts.

El beneficiari o beneficiària rebrà l’import de l’ajut una vegada finalitzada l’estada i presentat el certificat d’assistència. L’import de 
l’ajut es farà efectiu al número de compte bancari prèviament facilitat per l’estudiant per a rebre la beca Erasmus. Aquests ajuts 
estaran subjectes, si s’escau, a les retencions previstes en la legislació fiscal vigent.

ARTiCLE 7. SOL·LiCiTUDS

Es considera que tot estudiant seleccionat per participar en el programa Erasmus estudis sol·licita automàticament la concessió 
d’aquest ajut amb el document d’acceptació de la plaça atorgada.

ARTiCLE 8. SELECCió

La selecció dels beneficiaris es farà sobre la base de la nota mitjana de l’expedient acadèmic que prèviament s’ha tingut en 
compte en el procés de selecció per a l’obtenció d’una plaça de mobilitat acadèmica del programa Erasmus-Estudis, d’acord amb 
el procediment establert a la convocatòria per a la selecció d’estudiants per participar en programes internacionals de mobilitat 
2013/2014 (acord núm. 264/2012 del Consell de Govern, BOU núm. 145, de novembre/desembre 2012). En el cas dels ense-
nyaments tècnics, aquesta nota mitjana es ponderarà multiplicant-la per 1,17.Els ajuts es distribuiran fins a esgotar el pressupost 
disponible.

ARTiCLE 9. RESOLUCió

La present convocatòria la resoldrà, per delegació, la Vicerectora de Relacions internacionals i Cooperació de la Universitat de 
Lleida, per resolució de 29/05/2012 publicada al DOGC 6151 de 18/06/2012, i s’informarà al Consell de Govern de la Universitat.
Els candidats seleccionats rebran notificació personal a l’adreça de correu electrònic que consti en la sol·licitud per participar al 
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programa Erasmus i la resolució es publicarà al tauler electrònic de la Universitat de Lleida. Aquesta publicació és la que es tindrà 
en compte per als terminis d’interposició de possibles recursos.

ARTiCLE 10. JUSTiFiCACió

El beneficiari o beneficiària haurà de presentar el certificat d’assistència que justifica l’acabament de l’estada, d’acord amb la 
normativa que regula el programa Erasmus.

ARTiCLE 11. RENÚNCiA

La renúncia a l’ajut s’ha d’adreçar a l’Oficina de Relacions internacionals, a través del Registre General o del Registre Electrònic 
de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php).La renúncia a la plaça de mobilitat Erasmus implica la renúncia 
a aquest ajut.

La no-realització de l’estada de mobilitat per qualsevol motiu també implicarà la renúncia a l’ajut.

ARTiCLE 12. iNCOMPLiMENT

En cas d’incompliment de les condicions d’aquesta convocatòria i, en general, quan concorri algun dels supòsits previstos en 
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la persona beneficiària ha de retornar l’import de l’ajut 
i l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi el reintegrament.

ARTICLE 13. INCOMPATIBILITATS

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts complementaris Erasmus del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i amb les 
beques Fórmula Santander.

ARTiCLE 14. PUBLiCiTAT

Aquesta convocatòria entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida. També 
podrà consultar-se al web de l’Oficina de Relacions internacionals.

QUiNZENA. iNCiDèNCiES

La vicerectora de Relacions internacionals i Cooperació de la Universitat de Lleida, previ informe de la Comissió de Relacions 
internacionals i Cooperació, té la facultat d’interpretar les bases d’aquesta convocatòria, per resoldre tots els dubtes i les incidèn-
cies que hi puguin sorgir.

•	 Acord	núm.	271/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’autoritza	la	signatura	del	conveni	
entre	la	Universitat	de	Lleida	i	el	Instituto	Politécnico	da	Guarda	(Portugal).

•	 Acord	núm.	272/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’autoritza	la	signatura	del	conveni	
entre	la	Universitat	de	Lleida	i	la	Universidad	Nacional	de	Cuyo	(Argentina).

•	 Acord	núm.	273/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’autoritza	la	signatura	del	conveni	
entre	la	Universitat	de	Lleida	i	la	Nankai	University	(China).

•	 Acord	núm.	274/2014	del	Consell	de	Govern	de	29	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’autoritza	la	signatura	del	conveni	
entre	la	Universitat	de	Lleida	i	el	Conselh	Generau	d’Aran	i	l’Ajuntament	de	Vielha	e	Mijaran.
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III. RESOLUCIONS	DEL	PRESIDENT	DEL	CONSELL	SOCIAL

• Resolució 16/2014 de 10 d’octubre de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca
i	Enrich,	mitjançant	la	qual	s’autoritza	el	suport	econòmic	del	Consell	Social	al	Vicerectorat	d’Activitats	Culturals	i
Projecció	Universitària	per	a	la	Universitat	d’Estiu	2014.

• Resolució 17/2014 de 10 d’octubre de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca
i	Enrich,	mitjançant	la	qual	s’autoritza	el	suport	econòmic	del	Consell	Social	al	Vicerectorat	d’Activitats	Culturals	i
Projecció	Universitària	per	al	programa	ADO,	curs	2014-2015.

• Resolució 18/2014 de 10 d’octubre de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca
i	Enrich,	mitjançant	la	qual	s’autoritza	el	suport	econòmic	del	Consell	Social,	per	a	l’organització	del	XVII	Congreso
Nacional	de	la	Sociedad	Española	de	Fitopatología

• Resolució 19/2014 de 10 d’octubre de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca
i	Enrich,	mitjançant	la	qual	s’autoritza	el	suport	econòmic	del	Consell	Social,	per	a	l’edició	del	treball	guanyador
del	Premi	 Internacional	de	Recerca	en	Filologia	Catalana	Joan	Solà,	 tercera	edició	2014:	Semàntica,	 lexicologia	 i
lexicografia.

• Resolució 20/2014 de 23 d’octubre de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca
i	Enrich,	mitjançant	la	qual	s’autoritza	el	suport	econòmic	del	Consell	Social	al	Departament	de	Geologia	i	Sociologia
per	a	l’organització	de	les	Jornades	Associacionisme	agrari.	Actualitat	i	tendències.
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IV. RESOLUCIONS	DEL	RECTOR

COORDINADORS/ES DE GRAU

• Resolució	del	Rector	de	10	de	setembre	de	2014,	per	la	qual	es	cessa	el	Sr.	Francisco	Clarià	Sancho	com	a	coordi-
nador	del	grau	en	“Enginyeria	Electrònica,	Industrial	i	Automàtica”	de	l’Escola	Politècnica	Superior	de	la	Universitat
de	Lleida,	amb	efectes	econòmics	i	administratius	de	31	d’agost	de	2014.

• Resolució	del	Rector	de	10	de	setembre	de	2014,	per	la	qual	es	nomena	el	Sr.	Josep	Argelich	Romà	com	a	coordina-
dor	del	grau	en	“Enginyeria	Electrònica,	Industrial	i	Automàtica”	de	l’Escola	Politècnica	Superior	de	la	Universitat	de
Lleida,	amb	efectes	econòmics	i	administratius	d’1	de	setembre	de	2014.

• Resolució	del	Rector	de	10	de	setembre	de	2014,	per	la	qual	es	cessa	la	Sra.	Montserrat	Gea	Sánchez	com	a	coor-
dinadora	del	grau	en	“Infermeria”	de	la	Facultat	d’Infermeria	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	efectes	econòmics	i
administratius	de	31	d’agost	de	2014.

• Resolució del Rector de 10 de setembre de 2014, per la qual es nomena la Sra. Judith Roca Llobet com a coordina-
dora	del	grau	en	“Infermeria”	de	la	Facultat	d’Infermeria	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	efectes	econòmics	i	admi-
nistratius d’1 de setembre de 2014.

• Resolució del Rector de 10 de setembre de 2014, per la qual es cessa el Sr. Joan Pallarés Gómez com a coordinador
del	grau	en	“Treball	Social”	de	la	Facultat	de	Ciències	de	l’Educació	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	efectes	econò-
mics	i	administratius	de	31	d’agost	de	2014.

• Resolució	del	Rector	de	10	de	setembre	de	2014,	per	la	qual	es	nomena	la	Sra.	Pilar	Quejido	Molinero	com	a	coordi-
nador	del	grau	en	“Treball	Social”	de	la	Facultat	de	Ciències	de	l’Educació	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	efectes
econòmics	i	administratius	d’1	de	setembre	de	2014.

• Resolució	del	Rector	de	2	d’octubre	de	2014,	per	la	qual	es	cessa	el	Sr.	Jordi	Malé	Pegueroles	com	a	coordinador	del
grau	en	“Estudis	Catalans	i	Occitans”	de	la	Facultat	de	Lletres	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	efectes	econòmics	i
administratius de 30 de setembre de 2014.

• Resolució	del	Rector	de	2	d’octubre	de	2014,	per	la	qual	es	nomena	la	Sra.	M.	Salomé	Ribes	Amorós	com	a	coordi-
nadora	del	grau	en	“Estudis	Catalans	i	Occitans”	de	la	Facultat	de	Lletres	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	efectes
econòmics	i	administratius	d’1	d’octubre	de	2014.

COORDINADORS/ES	DE	MÀSTER

• Resolució	del	Rector	de	10	de	setembre	de	2014,	per	la	qual	es	cessa	la	Sra.	M.	Luisa	Guitard	Sein-Echaluce	com	a
coordinadora	del	Màster	en	“Recerca	en	Salut”	de	la	Facultat	d’Infermeria	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	efectes
econòmics	i	administratius	de	31	d’agost	de	2014.

• Resolució	del	Rector	de	19	de	setembre	de	2014,	per	 la	qual	es	nomena	 la	Sra.	Montserrat	Gea	Sánchez	com	a
coordinadora	del	Màster	en	“Recerca	en	Salut”	de	la	Facultat	d’Infermeria	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	efectes
econòmics	i	administratius	d’1	de	setembre	de	2014.

• Resolució	del	Rector	de	15	de	setembre	de	2014,	per	la	qual	es	cessa	el	Sr.	Jorge	Alcázar	Montero	com	a	coordinador
del	Màster	en	“Enginyeria	de	Forest”	de	l’Escola	Tècnica	Superior	d’Enginyeria	Agrària	de	la	Universitat	de	Lleida,
amb	efectes	administratius	de	30	d’agost	de	2014.

• Resolució	del	Rector	de	15	de	setembre	de	2014,	per	la	qual	es	nomena	el	Sr.	Jesús	Pemán	García	com	a	coordinador
del	Màster	en	“Enginyeria	de	Forest”	de	l’Escola	Tècnica	Superior	d’Enginyeria	Agrària	de	la	Universitat	de	Lleida,
amb efectes administratius d’1 de setembre de 2014.

• Resolució	del	Rector	de	16	d’octubre	de	2014,	per	la	qual	es	cessa	la	Sra.	M.	Salomé	Ribes	Amorós	com	a	coordina-
dora	del	Màster	en	“Ensenyament	d’Espanyol-Català	per	a	Immigrants”	de	la	Facultat	de	Lletres	de	la	Universitat	de
Lleida,	amb	efectes	econòmics	i	administratius	de	30	de	setembre	de	2014.

• Resolució	del	Rector	de	16	d’octubre	de	2014,	per	la	qual	es	nomena	la	Sra.	M.	ángeles	Calero	Fernández	com	a	coor-
dinadora	del	Màster	en	“Ensenyament	d’Espanyol-Català	per	a	Immigrants”	de	la	Facultat	de	Lletres	de	la	Universitat
de	Lleida,	amb	efectes	econòmics	i	administratius	d’1	d’octubre	de	2014.
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ADJUNT/A	VICERECTORAT

•	 Resolució	del	Rector	de	3	d’octubre	de	2014,	per	la	qual	es	cessa,	a	petició	pròpia,	la	Sra.	Maria	Elena	Giribet	Rubiol	
com	a	adjunta	per	a	Seguretat	i	Salut	Laboral	al	Vicerectorat	de	Campus	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	efectes	
econòmics	i	administratius	de	30	de	setembre	de	2014

MEMBRES	DEL	COMITÈ	DE	SEGURETAT	I	SALUT	DE	LA	UDL

•	 Resolució	del	Rector	de	3	d’octubre	de	2014,	per	la	qual	es	cessa,	la	Sra.	Maria	Elena	Giribet	Rubiol	com	a	membre	
del	Comitè	de	Seguretat	i	Salut	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	efectes	administratius	de	30	de	setembre	de	2014.

•	 Resolució	del	Rector	de	21	d’octubre	de	2014,	per	la	qual	es	nomena,	la	Sra.	Mariona	Capdevila	Bargalló,	com	a	mem-
bre	del	Comitè	de	Seguretat	i	Salut	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	efectes	administratius	de	21	d’octubre	de	2014.

MEMBRES	DEL	SERVEI	CIENTIFICOTÈCNIC	CENTRE	D’ART	D’ÈPOCA	MODERNA-CAEM

•	 Resolució	de	13	d’octubre	de	2014,	per	la	qual	s’aprova	la	delegació	de	competències	del	rector	en	el	director	del	
Servei	Cientificotècnic	Centre	d’Art	d’època	Moderna-CAEM	(DOGC.	6731,	de	20	d’octubre	de	2014)

El rector o rectora de la Universitat de Lleida té les facultats i competències expressades en els art. 61, 64, 182 i 185 dels Esta-
tuts de la UdL, aprovats pel Decret 2001/2003, de 26 d’agost (DOGC de 8 de setembre de 2003), a més de les atribucions que li 
confereixen altres normatives de diferent rang i caràcter.

Per tal d’aconseguir la major eficàcia en la gestió del CAEM, i sense que això suposi un perjudici per a les garanties dels parti-
culars, de conformitat amb el que preveu l’art. 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya, en harmonia amb els art. 66, 67 i 68 dels Estatuts de la Universitat, disposo la delegació de 
diverses competències d’acord amb els punts següents:

PRiMER. ÒRGAN i COMPETèNCiES DELEGADES

1.	El	Director	del	Servei	Cientificotècnic	“Centre	d’Art	d’Època	Moderna	(CAEM)”.
• L’aprovació i signatura de contractes d’execució d’estudis cientificotècnics sobre el patrimoni cultural: obres pictòriques, 

escultòriques, arquitectòniques, arts decoratives i objectes de col·leccionisme, i les diferents activitats que d’aquests se’n 
deriven, tals com: radiografies, fotografies d’alta resolució, reflectografies d’infrarojos, anàlisi amb llum ultraviolada, anàlisi 
de pigments mitjançant espectroscòpia – làser Raman i anàlisi de suports, així com per la publicació del material intel·lectual 
produït en l’àmbit de la recerca del CAEM.

• L’aprovació i signatura de contractes d’execució d’inventaris i catàlegs patrimonials, amb o sense peritatge, d’estudis de mer-
cat, taxacions i valoracions econòmiques d’obres d’art, i la venda sota mandat dels seus respectius propietaris de les obres 
d’art objecte d’estudi cientificotècnic.

• L’aprovació i signatura de contractes pel desplaçament dels investigadors del CAEM i el transport d’obres d’art.

• L’aprovació i signatura de contractes per la restauració d’obres pictòriques, escultòriques, arquitectòniques i de col-
leccionisme i arts decoratives.

Segon. La present delegació no impedeix la possibilitat de l’òrgan delegant d’advocar per a ell el coneixement i la resolució dels 
assumptes que consideri oportuns quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social o jurídica ho facin convenient.

En qualsevol moment, i a l’empara del que assenyala l’art. 8.4 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions publiques de Catalunya, l’òrgan delegant pot fer un control i un seguiment de l’exercici de la competència 
delegada.

Tercer. En cap cas es poden delegar les atribucions que es tenen per delegació continguda en els apartats anteriors, sense per-
judici de l’autorització de signatura, d’acord amb l’art. 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

Quart. De conformitat amb l’art. 8.8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, sempre que es faci ús de la delegació continguda en la present resolució, l’òrgan delegat ha de fer 
constar expressament la circumstància en l’acte administratiu, així com la data de la delegació i el número del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya en el qual s’ha publicat. En aquests casos, les resolucions es consideren dictades per l’òrgan delegant.
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Cinquè. La present resolució s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de la Universitat 
de Lleida.

ANUNCIS	LICITACIONS

•	 Anunci	de	la	Universitat	de	Lleida	pel	qual	es	fa	pública	la	formalització	del	contracte	del	servei	de	vigilància	i	segu-
retat	(	BOE,	núm.	224,	de	15	de	setembre	de	2014)

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 2014/SER-07.

d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/udl.

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Prestación del servicio de vigilancia y seguridad a prestar en los edificios y espacios de los diferentes campus de 
la Universidad de Lleida.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000, 79714000.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de abril de 2014, y 17 de abril de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato:

1074380,16.

5. Presupuesto base de licitación.

importe neto: 537190,08 euros. importe total: 650000,00 euros. 

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de julio de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2014.

c) Contratista: Prosegur España, S.L.

d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 513795,66 euros. importe total: 621692,75 euros. 

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

•	 Anunci de la Universitat de Lleida pel qual es fa pública la formalització del contracte de serveis de cobertura de 
diverses	pòlisses	d’assegurances	privades	(DOGC	núm.	6721	de	6	d’octubre	de	2014):

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Universitat de Lleida

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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b) Unitat que tramita l’expedient: Secció de Contractació i Compres

c) Núm. d’expedient: 2014/PRi-20

d) Direcció del perfil del contractant:https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/UdL/customprof

2. Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Servei

b) Descripció de l’objecte: Cobertura de diverses pòlisses d’assegurances privades

c) CPV: 66515000-3/66516000-0/66512100-3/66514100-7

d) Anunci de licitació: DOGC 6652 de 27/06/2014

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

4. Valor estimat del contracte: 199.060,00 €

5. Pressupost base de licitació:

Pressupost màxim de licitació 99.530,00 € (exempt d’iVA)

6. Formalització del contracte:

a) Data d’adjudicació: 24 de juliol de 2014

b) Data de formalització: 1 d’agost de 2014

c) Contractista: Axa Seguros Generales, S.A.

d) import d’adjudicació: 88,771,20 €, iVA exempt.

e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: Ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa atès que ha obtingut la puntuació 
més alta d’acord amb els criteris d’adjudicació.
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V.	RESOLUCIONS	DELS	VICERECTORS/ES	I	ACORDS	DE	LES	COMISSIONS	

•	 Acord	de	la	Comissió	del	Personal	Acadèmic	de	17	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aproven	els	canvis	d’hores	lectives	
del	professorat	següent:

DEPT. D’ANGLèS i LiNGüÍSTiCA

Nom	i	Cognoms:	Lídia Gallego Balsà
Categoria: ATP T1-165 hores lectives  PASSA A: ATP 180 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Recursos:	renúncia de Xavier Morros Bovet 30-9-2014
Assignatures	totals:
ideologia, societat i discurs en llengua anglesa 2,5 ECTS
English for business ii 9 ECTS
English for Business i 6 ECTS
Pràcticum Màster Secundària 0,2 ECTS
Pràctiques d’Empresa Grau EA, 04 ECTS

Nom	i	Cognoms:	Maria Majos Escolà
Categoria:	ATP T1-60 hores lectives  PASSA A: ATP 180 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Recursos:	renúncia de Xavier Morros Bovet 30-9-2014
Assignatures	totals:
English for business i 9 ECTS
Ensenyament i aprenentatge de Llengües 3,7 ECTS
Foment de la competència sociolingüística 3 ECTS
Tutorització TFG 2,5 ECTS

DEPT. DE CiRURGiA

Nom	i	Cognoms:	Montserrat Esquerda Aresté
Categoria: ATP T1-120 hores lectives  PASSA A: ATP 180 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Cirurgia
Recursos:	PDA
Assignatures	que	farà	de	més:
Màster de Psicologia General Sanitària 3 crèdits
TFG 3 crèdits

Nom	i	Cognoms:	Francisco Javier González Tallada
Categoria:	ATP T1-90 hores lectives  PASSA A: ATP T1-150 hores lectives
Període: 1 de novembre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat de Medicina
Departament:	Cirurgia
Àrea	de	coneixement:	Obstetrícia i Ginecologia
Recursos:	renúncia de Miguel Angel Rueda Torres
Assignatures	totals:
Medicina Materno-infantil i
Clínica Ginecològica i Obstetrícia V

Nom	i	Cognoms:	Mª José Pelegay Escartín
Categoria:	ATP T1-90 hores lectives  PASSA A: ATP T1-120 hores lectives
Període: 1 de novembre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat de Medicina
Departament:	Cirurgia
Àrea	de	coneixement:		Obstetrícia i Ginecologia
Recursos:	renúncia de Miguel Angel Rueda Torres
Assignatures	totals:
Medicina Materno-infantil i
Clínica Ginecològica i Obstetrícia V
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DEPT. DE DiDàCTiQUES ESPECÍFiQUES

Nom	i	Cognoms:	immaculada Sánchez Boira
Categoria:	ATP T1-85 hores lectives PASSA A: ATP 135 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Recursos:	PDA
Assignatures	que	farà	de	més:
TFG Primària 1,5 crèdits
TFG infantil 1,5 crèdits
Pràcticum ii infantil 2 crèdits

Nom	i	Cognoms:	Eduard López Truco
Categoria:	ATP T1-43 hores lectives  PASSA A: ATP 120 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Didàctiques Específiques
Recursos:	PDA
Assignatures	que	farà	de	més:
5 TFG infantil 3,75 cr.
Pràcticum ii primària 2 crèdits
Pràcticum ii infantil 2 crèdits

Nom	i	Cognoms:	Francesc Jové Yusta
Categoria:	ATP T1-165 hores lectives  PASSA A: ATP 180 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Didàctiques Específiques
Recursos:	PDA
Assignatures	que	farà	de	més:
2 TFG Primària 1,5 cr.

Nom	i	Cognoms:	Vicenç Hernández González
Categoria:	ATP T1-130 hores lectives  PASSA A: ATP 167 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Didàctiques Específiques
Recursos:	PDA
Assignatures	que	farà	de	més:
5 TFG primària 3,75 cr.

Nom	i	Cognoms:	Montserrat Jové Yusta
Categoria:	ATP T1-158 hores lectives PASSA A: ATP T1-173 hores lectives
Període: 7 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Didàctiques Específiques
Recursos:	PDA
Assignatures	que	farà	de	més:
2 TFG infantil 1,5 crèdits

DEPT. DE GEOGRAFiA i SOCiOLOGiA

Nom	i	Cognoms:	Josep Carrera Puy
Categoria:	ATP T1-60 hores lectives PASSA A: ATP T1-115 hores lectives
Període: 3 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Recursos:	PDA
Assignatures	que	farà	de	més:
1 Grup en pràctiques i GEP 1,5 crèdits
2 Grups en pràctiques i GEP 4 crèdits

Nom	i	Cognoms:	Jordi Soldevila Roig
Categoria:	ATP T1-120 hores lectives PASSA A: ATP T1-155 hores lectives
Període: 7 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Recursos:	PDA
Assignatures	que	farà	de	més:
Pràctiques escolars iii, 2,5 crèdits
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DEPT. D’iNFERMERiA

Nom	i	Cognoms:	Jordi Escurà Aixàs
Categoria: de 136 hores lectives A 71 hores lectives
Efectes: 2 octubre del 2014
Assignatures	totals:
Pràctiques clíniques 1 16 hores lectives
Pràctiques clíniques 2 24 hores lectives
Fonaments en Fisioteràpia Esportiva 20 hores lectives
Pràctiques Clíniques 7 16 hores lectives
Total 76 hores lectives

Nom	i	Cognoms: Davinia Curia Sales
Categoria	de ATP T1-54 hores lectives A T1-103 hores lectives
Efectes: 2 octubre 2014
Recursos: renuncia de Ricardo Badia Hernández
Assignatures	que	farà	de	més:
Cinessiteràpia 45 hores lectives

Nom	i	Cognoms:	Silvia Gros Naves
Categoria:	ATP T1-138 hores lectives PASSA A:  ATP T1-168 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	infermeria
Àrea	de	coneixement: infermeria
Recursos:	PDA
Assignatures	que	farà	de	més:
infermeria de l’adult 2 30 hores lectives

Nom	i	Cognoms:	Jordi Balleste Torralba
Categoria:	ATP T1-90 hores lectives PASSA A:  ATP T1-120 hores lectives  (substitut de Tresa Torner)
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015 o fins que la Sra. Tresa Torner ocupi el càrrec de cap d’estudis
Departament:	infermeria
Àrea	de	coneixement:	infermeria
Recursos:	substitut cap estudis 30 hores lectives, Tresa Torner
Assignatures	que	farà	de	més:
Treball integrat 2 30 hores lectives

Nom	i	Cognoms:	Maria Ferrer Gil
Categoria:	ATP T1-120 hores lectives PASSA A:  ATP T1-180 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	infermeria
Àrea	de	coneixement: infermeria
Recursos:	60 hores reduïdes a la Sra. M. Elena Giribet per malaltia (informe mèdic)
Assignatures	que	farà	de	més:
100410 infermeria de la dona 60 hores lectives

DEPT. DE MEDiCiNA

Nom	i	Cognoms:	Francesc Abella Pons
Categoria:	ATP T2-90 hores lectives  PASSA A: ATP T2-114 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Medicina
Recursos:	docència del Màster de Psicòleg general sanitari MPGS
Assignatures	que	farà	de	més:
Assignatures del Màster de Psicòleg General Sanitari (MPGS)

Nom	i	Cognoms:	Antonio Alcántara Tadeo
Categoria:	ATP T1-35 hores lectives PASSA A: ATP T1-59 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Medicina
Recursos:	docència del Màster de Psicòleg general sanitari MPGS
Assignatures	que	farà	de	més:
Assignatures del Màster de Psicòleg General Sanitari (MPGS)
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Nom	i	Cognoms:	Silvia Campanera Reig
Categoria:	ATP T1-60 hores lectives PASSA A: ATP T1-94 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Medicina
Recursos:	docència del Màster de Psicòleg general sanitari MPGS
Assignatures	que	farà	de	més:
Assignatures del Màster de Psicòleg General Sanitari (MPGS)

Nom	i	Cognoms:	Marta Cobo Ariño
Categoria:	ATP T1-45 hores lectives PASSA A: ATP T1-49 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Medicina
Recursos:	docència del Màster de Psicòleg general sanitari MPGS
Assignatures	que	farà	de	més:
Assignatures del Màster de Psicòleg General Sanitari (MPGS)

Nom	i	Cognoms:	Joan Marc Dolcet Serra
Categoria:	ATP T1-60 hores lectives  PASSA A: ATP T1-84 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Medicina
Recursos:	docència del Màster de Psicòleg general sanitari MPGS
Assignatures	que	farà	de	més:
Assignatures del Màster de Psicòleg General Sanitari (MPGS)

Nom	i	Cognoms:	Josep Pifarré Paredero
Categoria:	ATP T3-120 hores lectives PASSA A: ATP T3-130 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Medicina
Recursos:	docència del Màster de Psicòleg general sanitari MPGS
Assignatures:
Assignatures del Màster de Psicòleg General Sanitari (MPGS)

Nom	i	Cognoms:	Sílvia Reyes Campos
Categoria:	ATP T1-45 hores lectives PASSA A: ATP T1-49 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Medicina
Recursos:	docència del Màster de Psicòleg general sanitari MPGS
Assignatures	que	farà	de	més:
Assignatures del Màster de Psicòleg General Sanitari (MPGS)

Nom	i	Cognoms:	Carme Tello Casany
Categoria:	ATP T1-45 hores lectives PASSA A ATP T1-95 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Medicina
Recursos:	docència del Màster de Psicòleg general sanitari MPGS
Assignatures	que	farà	de	més:
Assignatures del Màster de Psicòleg General Sanitari (MPGS)

Nom	i	Cognoms:	M. Assumpció Vilarasau Durany
Categoria:	ATP T1-90 hores lectives  PASSA A: ATP T1-110 hores lectives
Període: 2 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Departament:	Medicina
Recursos:	docència del Màster de Psicòleg general sanitari MPGS
Assignatures	que	farà	de	més:
Assignatures del Màster de Psicòleg General Sanitari (MPGS)

DEPT. DE QUÍMiCA

Nom	i	Cognoms: Calin David
Categoria:	ATP T1-54 hores lectives  PASSA A: ATP 100 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Recursos: inici del Màster Universitari en Nanotecnologia i Mediambiental (environ Nano) compartit U.de Zaragoza i U. De 
Navarra.
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Assignatures	que	farà	de	més:
Additius i Aliments Funcionals 46 hores lectives

Nom	i	Cognoms:	Pere Guillén Martínez
Categoria:	ATP T1-46 hores lectives  PASSA A: ATP 58 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Recursos:	  inici del Màster Universitari en Nanotecnologia i Mediambiental (environ Nano) compartit U.de Zaragoza i U. De 
Navarra.
Assignatures	que	farà	de	més:
Additius i Aliments Funcionals 12 hores lectives

Nom	i	Cognoms:	Antoni del Pino Rios
Categoria:	ATP T1-63 hores lectives PASSA A: ATP 71 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Recursos:	 	 inici del Màster Universitari en Nanotecnologia i Mediambiental (environ Nano) compartit U.de Zaragoza i U. De 
Navarra.
Assignatures	que	farà	de	més:
Additius i Aliments Funcionals 8 hores lectives

Nom	i	Cognoms:	Ruben Torregrosa García
Categoria:	ATP T1-71 hores lectives  PASSA A: ATP 86 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Recursos:	  inici del Màster Universitari en Nanotecnologia i Mediambiental (environ Nano) compartit U.de Zaragoza i U. De 
Navarra.
Assignatures	que	farà	de	més:
Additius i Aliments Funcionals 15 hores lectives

•	 Acord	de	la	Comissió	de	Personal	Acadèmic,	de	17	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aproven	els	nomenaments	provisi-
onals	a	les	places	de	professorat	següents:

DEPT. DE DiDàCTiQUES ESPECÍFiQUES

Nom	i	Cognoms:	Martí Allepuz Farré
Telèfon	de	contacte	i/o: 699827865
correu	electrònic:	martiaf90@gmail.com
Categoria:	ATP T1-62 hores lectives
Període: 15 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat de Ciències de l’Educació
Departament:	Didàctiques Específiques
Àrea	de	coneixement:	Didàctica de l’Expressió Corporal
Recursos:	PDA
Assignatures:
Pràcticum iii menció EF 2,5 crèdits
4 TFG ed. Primària 3 crèdits
1 TFG Ed. infantil 0,75 crèdits

DEPT. D’iNFERMERiA

Nom	i	Cognoms:	Liuzzo Vicenzo
Categoria:	ATP T1-	63	hores	lectives		(fet	recàlcul)
Període: 19 de setembre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat d’infermeria
Departament:	infermeria
Àrea	de	coneixement:	Fisioteràpia
Recursos:	reducció hores lectives del Jordi Escura Aixàs
Assignatures:
Procediments generals en fisioteràpia 1 60 hores lectives

Nom	i	Cognoms:	M. Antonia Dalmau Teixidó
Categoria:	ATP	T1-	94	hores	lectives
Període: 19 de setembre del 2014 i fins que duri la baixa per malaltia + baixa maternitat + compactació de lactància.
Facultat	o	Escola: Facultat d’infermeria
Departament: infermeria
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Àrea	de	coneixement:	infermeria
Recursos:	baixa per malaltia  +  baixa de maternitat + compactació de lactància de la Marta Fermiñan Miró
Assignatures:
100436 Pràctiques clíniques 1 12 hores lectives
100436 Pràctiques clíniques 2 12 hores lectives
100436 Pràctiques clíniques 3 12 hores lectives
100436 Pràctiques clíniques 4 12 hores lectives
100436 Pràctiques clíniques 5 14 hores lectives
100436 Pràctiques clíniques 6 14 hores lectives
100436 Pràctiques clíniques 7 14 hores lectives

Nom	i	Cognoms:	Robert Tarrio Carulla
Categoria:	ATP T1- 54 hores lectives
Període: 19 de setembre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat d’infermeria
Departament:	infermeria
Àrea	de	coneixement:	Fisioteràpia
Recursos:	renúncia de Ricardo Badia Hernández
Assignatures:
102712 valoració en fisioteràpia 52 hores lectives

Nom	i	Cognoms:	Carme Marquilles Bonet
Categoria:	ATP T1-90 hores lectives assistencial
Període: 1 de setembre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat d’infermeria
Departament:	infermeria
Àrea	de	coneixement:	infermeria
Recursos:	substituta de càrrecs cap d’estudis 30 hores lectives i degà 60 hores lectives
Assignatures:
Pràctiques Clíniques 2    30 hores lectives (reducció cap estudis)
Pràctiques Clíniques 4    38 hores lectives (reducció degà)
Pràctiques Clíniques 5      8 hores lectives (reducció degà)
Pràctiques Clíniques 6      6 hores lectives (reducció degà)
Pràctiques Clíniques 7      8 hores lectives (reducció degà)

Nom	i	Cognoms:	Maria Angeles Elez Martínez
Categoria:	ATP T1-25 hores lectives
Període: 23 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat d’infermeria
Departament:	infermeria
Àrea	de	coneixement:	infermeria
Recursos:	renúncia de Ana Guiró Diéguez 22-10-2014
Assignatures:
100418 Gestió dels cuidatges en infermeria i Serveis de Salut 25 hores lectives

Nom	i	Cognoms:	Olga Monistrol Ruano
Categoria:	ATP T1-40 hores lectives
Període: 10 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat d’infermeria
Departament:	infermeria
Àrea	de	coneixement:	infermeria
Recursos:	renúncia de Laura Otero Garcia
Assignatures:
14488 Anàlisi de dades en la recerca qualitativa de salut 40 hores lectives

DEPT. D’iNFORMàTiCA i ENGiNYERiA iNDUSTRiAL

Nom i Cognoms: Roger Marí López
Categoria:	ATP T1- 106 hores lectives
Període: 19 de setembre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Escola Politècnica Superior
Departament:	informàtica i Enginyeria industrial
Àrea	de	coneixement:		Enginyeria Mecànica

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php


Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida · núm. 161 · setembre/octubre de 2014      https://seuelectronica.udl.cat/bou.php 150

ÍNDEX

Recursos:	renúncia de Miquel àngel Carnicé Torrelles
Assignatures:
Teoria de Màquines 10,2 ECTS (Grau enginyeria Mecànica)

DEPT. DE MEDiCiNA

Nom	i	Cognoms:	Joan Farré Pons
Categoria:	ATP T1-30 hores lectives
Període: 16 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat de Medicina
Departament:	Medicina
Àrea	de	coneixement:	Medicina
Recursos:	PDA
Assignatures:
Anàlisis Clíniques

DEPT. DE MEDiCiNA EXPERiMENTAL

Nom	i	Cognoms:		Marta Bonjorn Marti
Categoria:	ATP T1-45 hores lectives
Període: 1 de setembre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat de Medicina
Departament:	Medicina Experimental
Àrea	de	coneixement:	Anatomia i Embriologia Humana
Recursos:	reduir hores de Jaume Mas Atance 45 hores lectives
Assignatures: Aparell Locomotor

DEPT. DE PEDAGOGiA i PSiCOLOGiA

Nom	i	Cognoms:	Antoni Peregrino Gutiérrez
Categoria:	ATP T1-168 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 15 de març del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat de Ciències de l’Educació
Departament:	Pedagogia i Psicologia
Àrea	de	coneixement:	Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Recursos:	substitut del lector Marc Clarà serra-hunter, no s’incorpora fins a l’1-2-20015
Assignatures:
Tècniques de dinamització de grups a Educació social 3,9 crèdits
Pràcticum i a educació social 1,5 crèdits
Pràcticum ii a educació Social 2,5 crèdits

Nom	i	Cognoms:	Carmen Sebastián Novell
Categoria:	ATP T1-69 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat de Ciències de l’Educació
Departament:	Pedagogia i Psicologia
Àrea	de	coneixement:	Didàctica i Organització Escolar
Recursos:	PDA
Assignatures:
TFG a E. infantil 1,5 crèdits
Processos i contextos educatius ii 5,4 crèdits

Nom	i	Cognoms:	Carmen Ruíz Molina
Telèfon	de	contacte	i/o:	636644570
correu	electrònic:	 cruizmolina@gmail.com
Categoria:	ATP T1-148 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat de Ciències de l’Educació
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DEPT. PEDAGOGiA i PSiCOLOGiA

Àrea	de	coneixement:	Psicologia Bàsica
Recursos:	PDA
Assignatures:
Història de la Psicologia 2n. Curs 4,8 crèdits
Història de la Psicologia 3r. Curs 4,2 crèdits
TFG E. infantil 2,25 crèdits
TFG E- infantil 1,5 crèdits
TFG Psicologia 0,5 crèdits
TFM Psicopedagogia 1,5 crèdits
Suport a Petra TFG 58 hores lectives

Nom	i	Cognoms:	Lucía Colomina Bergua
Categoria:	ATP T1-30 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’agost del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat de Ciències de l’Educació
Departament:	Pedagogia i Psicologia
Àrea	de	coneixement:	psicologia Evolutiva i de l’Educació
Recursos:	PDA
Assignatures:
Psicologia de la salut en l’àmbit de la discapacitat 30 hores lectives

•	 Acord	de	la	Comissió	de	Personal	Acadèmic	de	17	d’octubre	de	2014,	pel	qual	s’aproven	les	substitucions	del	pro-
fessorat	següent:

SUBSTITUT	PER	MALALTIA

DEPT. DE DRET PÚBLiC

Nom	i	Cognoms:	Eva Montoro Morate
Categoria:	ATP T1-180 hores lectives
Període: 27 d’octubre del 2014 i fins al 30 de novembre del 2014
Facultat	o	Escola: Facultat de Dret i Economia
Àrea	de	coneixement:	Dret internacional Públic i Relacions internacionals
Recursos:	baixa per malaltia d’Albert Galinsoga
Assignatures:
Dret internacional Públic 18 hores lectives

SUBSTITUT	PER	CÀRRECS

DEPT. DE FiLOLOGiA CLàSSiCA, FRANCESA i HiSPàNiCA

Nom	i	Cognoms:	Flora Grifoll Aldabó
Categoria:	ATP T1-170 hores lectives
Període: 1 de febrer del 2015 i fins al 31 de juliol del 2015 o fins que la Neus Vila, estigui ocupant el càrrec de vicerectora.
Facultat	o	Escola: Facultat de Lletres
Àrea	de	coneixement:	Llengua Espanyola
Recursos:	substituta Neus vila, vicerectora
Assignatures:
lexicografia 6 crèdits
Llenguatges específics per a usos acadèmics del Màster, 2,5 crèdits

BAIXES	PER	MATERNITAT

DEPT. DE PEDAGOGiA i PSiCOLOGiA

Nom	i	Cognoms: Mar Català Sancho
Categoria:	ATP T1-180 hores lectives
Període: 19 de setembre del 2014 i fins al 19 de març del 2015
Facultat	o	Escola: Facultat de Ciències de l’Educació
Departament:	Pedagogia i Psicologia
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Àrea	de	coneixement:	Didàctica i Organització Escolar
Recursos: baixa maternal de Clara Sanz Font
Assignatures:
100957 Didàctica de l’acció socioeducativa 4,2 crèdits
100957 Didàctica de l’acció socioeducativa 1,8 crèdits
100957 Didàctica de l’acció socioeducativa 1,8 crèdits
100915 Pràcticum i 1,5 crèdits

PERMÍS	PER	PATERNITAT

DEPT. DE MEDi AMBiENT i CièNCiES DEL SÒL

Nom	i	Cognoms:	Julia Marín Saez
Categoria:	ATP T1-180 hores lectives
Període: 1 d’octubre del 2014 i fins al 31 d’octubre del 2014
Facultat	o	Escola: ETSEA
Àrea	de	coneixement:	Física Aplicada
Recursos:	permís Paternitat de Daniel Chemisana
Assignatures:
Física 38 hores lectives

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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•	 Acord	de	la	Comissió	de	Recerca	de	22	d’octubre	de	2014,	per	la	qual	s’aproven	les	propostes	d’assimilació	a	becaris/àries	graduats/graduades	o	d’investigació	de	la	UdL	següents:
Sol·licitud d’aSSimilació a becari/ ària graduat/ada o d’inveStigació de la udl 

BECARI / 
BECÀRIA

TITULACIó DEPART. IP PROGRAMA	DE	
DOCTORAT

TÍTOL	TESI	
DOCTORAL

PROJECTE		/		
CONVENI

REFERÈNCIA	
DEL	PROJECTE	
/ CONVENI / 
FINANçAMENT

VIGÈNCIA	
DEL  
PROJEC-
TE

CODI AJUT	EN	
FASE DE 
BECA O 
CONTRACTE

DURADA 
BECA O 
CONTRACTE

ASSIMILACIó

Clotet 
Belmunt, 
Eduard

Enginyeria 
Tècnica en 
informàtica de 
Sistemes

Departament 
d’informàtica i En-
ginyeria industrial

Palacín 
Roca, Jordi

Enginyeria i 
Tecnologia de 
la informació 
(RD99/2011). 
Codi 1305

Estudide les 
possibilitats 
d’interacció del 
concepte d’As-
sistent Personal 
Robòtic

Millora de 
l’autonomia in-
dividual d’una 
persona amb 
discapacitat 
mitjançant la 
incorporació 
a la llar d’un 
assistent 
robòtic d’alta 
mobilitat

Projecte finançat 
pel programa 
RecerCaixa

01/01/2014 
– 
31/12/2015

Codi del projecte o 
conveni a l’Oficina 
de Suport a la 
R+D+i: P14005

Contracte 
temporal 
d’investigador 
en formació 
a càrrec d’un 
projecte de 
recerca

01/10/2014 - 
31/12/2015

Assimilació 
atorgada 
des del 
22/10/2014 fins 
a 21/10/2015 
(primer perí-
ode)

Ferrer 
Muñoz, 
Gerard

Enginyeria 
Química

Departament 
d’informàtica i En-
ginyeria industrial

Cabeza Fa-
bra, Luisa 
Fernanda

Enginyeria i 
Tecnologia de 
la informació 
(RD99/2011). 
Codi 1305

Characterization 
of materials for 
thermal energy 
storage

RE-031A R2 ENET011-22722 2012-2014 Codi del projecte o 
conveni a l’Oficina 
de Suport a la 
R+D+i: P11040

Credencial i 
compromís 
de becari CB 
núm: 6000

05/05/2014 - 
31/12/2015

Assimilació 
atorgada des 
del  22/10/2014 
fins a 
21/10/2015 (pri-
mer període)

Gasia  
Mercè, 
Jaume

Màster en 
Enginyeria 
industrial

Departament 
d’informàtica i En-
ginyeria industrial

Cabeza Fa-
bra, Luisa 
Fernanda

Enginyeria i 
Tecnologia de 
la informació 
(RD99/2011). 
Codi 1305

Evaluation of heat 
transfer enhance-
ment techniques 
to increase the 
efficiency of 
thermal energy 
storage at high 
temperature

MERiTS – 
More effective 
use of renewa-
bles including 
compact sea-
sonal Thermal 
Energy Storag

FP7-ENERGY- 
2011-29598

2012-2016 Codi del projecte o 
conveni a l’Oficina 
de Suport a la 
R+D+i: G12006

Credencial i 
compromís 
de becari CB 
núm: 7631

16/06/2014 – 
31/12/2015

Assimilació 
atorgada des 
del  22/10/2014 
fins a 
21/10/2015 (pri-
mer període)

Cortés 
Lacruz, 
Xavier

Grau en 
Ciència i Salut 
Animal (Uni-
versitat de Llei-
da). Màster en 
iniciación a la 
investigación 
en Ciencias 
Veterinarias 
(Universidad 
de Zaragoza)

Departament de 
Producció Animal

Villalba 
Mata, 
Daniel

Ciència i Tecno-
logia Agrària i 
Alimentària (RD 
99/2011). Codi 
1301

Avaluació genè-
tica de la raça 
bovina Parda de 
Montaña

Evaluación ge-
nética dentro 
del programa 
de mejora 
genética de la 
raza parda de 
montaña

ARAPARDA 2012-2015 Codi del projecte o 
conveni a l’Oficina 
de Suport a la 
R+D+i: c12030

Credencial i 
compromís 
de becari CB 
núm: 6444 
+6453 + 6456

(01/11/2013 a 
28/02/2014) + 
(01/03/2014 a 
30/11/2014) + 
(01/12/2014 a 
30/03/2015) 

Assimilació 
atorgada des 
del 22/10/2015 
fins al 
30/03/2015. 
Assimilació 
amb efectes 
curs 2014-
2015

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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Mora Gil, 
Jesús

Grau en 
Ciència i Salut 
Animal (Uni-
versitat de Llei-
da). Màster en 
iniciación a la 
investigación 
en Ciencias 
Veterinarias 
(Universidad 
de Zaragoza)

Departament de 
Producció Animal

Villalba 
Mata, 
Daniel

Ciència i Tecno-
logia Agrària i 
Alimentària (RD 
99/2011). Codi 
1301

Optimización de 
la alimentación 
en terneros de 
engorde

Evaluación 
del uso de las 
razas angus 
y wagyu para 
la mejora de 
la calidad de 
la carne en 
un sistema 
productivo de 
vacas bruna 
dels Pirineus 
en producción 
ecológica

Ecológica de los 
Pirineos

2013-2016 Codi del projecte o 
conveni a l’Oficina 
de Suport a la 
R+D+i: C13031

Credencial i 
compromís 
de becari CB 
núm: 6455

07/04/2014 - 
07/04/2015

Assimilació 
atorgada 
des del 22 
d’octubre de 
2014 fins 30 
d’abril de 2015. 
Assimilació 
amb efectes 
per al curs 
2014-2015

•	 Acord	de	la	Comissió	de	Recerca	de	22	d’octubre	de	2014,	per	la	qual	s’aproven	les	propostes	de	renovació	d’assimilació	a	becaris/àries	graduats/graduades	o	d’investigació	de	la	
UdL	següents:

Sol·licitud de renovació d’aSSimilació a becari/ ària graduat/ada o d’inveStigació de la udl

BECARI / 
BECÀRIA

TITULACIó DEPARTAMENT IP PROGRAMA	DE	
DOCTORAT

TÍTOL	TESI	
DOCTORAL

PROJECTE		/		
CONVENI

REFERÈNCIA	
DEL	PROJECTE	
/ CONVENI / 
FINANçAMENT

VIGÈNCIA	
DEL PRO-
JECTE/
CONVENI

CODI AJUT	EN	
FASE DE 
BECA O 
CONTRACTE

DURADA 
BECA O 
CONTRACTE

ASSIMILACIó

Canela 
Xandri, 
Anna

Màster en 
Biotecnologia 
Molecular

Departament de 
Química

Balcells 
Fluvià, 
Mercè

Doctorat en 
Ciència i Tec-
nologia Agrària 
i Alimentària 
(RD1393/2007). 
Codi 0901

Preparació de 
derivats d’ha-
lohidrines per 
mètodes químics i 
enzimàtics

Nou procés 
d’extracció 
en fred per a 
l’obtenció de 
sucs i purés 
de fruites i 
autentificació 
de suc 

Projecte finança 
per Empresa 
ZUCASA

vigent Codi del projecte o 
conveni a l’Oficina 
de Suport a la 
R+D+i: C09074

Contracte 
temporal 
d’investigador 
en formació 
a càrrec d’un 
projecte de 
recerca

01/06/2012 - 
31/05/2015

Assimilació 
atorgada 
des del 
30/11/2014 fins 
al 29/11/2015 
(quart i últim 
període d’assi-
milació)

Marsol 
Vall, Alexis

Ciències 
Aplicades a la 
Enginyeria

Departament de 
Química

Balcells 
Fluvià, 
Mercè

Doctorat en 
Ciència i Tec-
nologia Agrària 
i Alimentària 
(RD1393/2007). 
Codi 0901

Ús de paràmetres 
metabòlics en la 
determinació de 
la qualitat de la 
fruita

Nou procés 
d’extracció 
en fred per a 
l’obtenció de 
sucs i purés 
de fruites i 
autentificació 
de suc 

Projecte finança 
per Empresa 
ZUCASA

vigent Codi del projecte o 
conveni a l’Oficina 
de Suport a la 
R+D+i: C09074

Contracte 
d’obra o 
servei per a 
la realització 
d’un projecte 
de recerca 
“Realització 
de tasques 
de recerca 
i anàlisi en 
l’ambit de la 
química agrà-
ria associades 
a diversos 
convenis del 
centre DBA”

09/10/2012 - 
08/10/2015

Assimilació 
atorgada 
des del 
30/11/2014 fins 
al 29/11/2015 
(tercer període 
d’assimilació)
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Sol·licitud	de	renovació	d’homologació	a	becari/	ària	graduat/ada	o	d’investigació	de	la	udl

BECARI / 
BECÀRIA

TITULACIó DEPARTAMENT GRUP DE 
RECERCA

IP PROGRAMA	DE	
DOCTORAT

TÍTOL	TESI	
DOCTORAL

ORGANISME	
QUE	ATORGA	
L’AJUT

PAÍS FINANçAMENT TIPOLOGIA	
AJUT	

PERÍODE DE 
RENOVACIó	
DE	L’AJUT

HOMOLOGA-
CIó

De Sousa 
Oliveira, 
Márcia 
Patricia

Llicenciatura 
en Microbiolo-
gia (Universi-
dade Católica 
Portuguesa)  
/ Màster en 
Recerca en 
Sistemes de 
Producció 
Agroalimentà-
ria (Universitat 
de Lleida)

Departament de 
Tecnologia d’Ali-
ments

Grup de 
Postcollita

Viñas Almenar, 
inmaculada

Doctorat en 
Ciència i Tec-
nologia Agrària 
i Alimentària 
(RD1393/2007). 
Codi 0901

influencia de 
los sistemas 
de produc-
ción de la 
microbiota y 
de las con-
diciones de 
conservación 
en la calidad 
microbiológica 
de vegetales 
mínimamente 
procesados

Ministério de 
Educação e Ci-
éncia. Fundação 
para a Ciéncia e 
a Tecnologia

Portugal Bolsa de investi-
gação SFRH/ BD 
/ 72153 / 2010, 
finançada per POPH 
- QREN - Tipologia 
4.1- Formação 
Avançada, comparti-
cipado pelo Fundo 
Social Europeu e 
por fundos nacio-
nais do MEC

Manutenció 
mensual

12 mesos a 
partir de l’1 de 
juliol de 2014

Homologa-
ció de l’ajut 
Bolsa de 
investigação 
concedit per 
la Fundação 
para la Ciéncia 
e a Tecnologia 
de Lisboa 
(Portugal) des 
de l’1 de juliol 
de 2014 fins 
al 30 de juny 
de 2015 (En 
cas que l’ajut 
que té concedit 
la senyora de 
Sousa sigui 
renovat, haurà 
de demanar 
també la 
renovació de 
l’homologació 
corresponent 
al nou període 
de concessió).

•	 En	aplicació	de	 l’Acord	núm.	182/2009	del	Consell	de	Govern	d’1	de	 juliol	de	2009,	pel	qual	s’aprova	 l’assimilació	dels	becaris	d’investigació	sota	 la	direcció	de	PDI	de	 la	universitat
amb l’activitat de recerca adscrita a l’IRBLleida a becaris de la Universitat de Lleida a tots els efectes, si compleixen els requisits establerts per la UdL / Publicat al BOU núm. 112.

BENEFICIARI TITULACIó PROGRAMA	 
DE	DOCTORAT

TÍTOL	TESI	DOCTORAL AJUT	 
PREDOCTORAL

PROJECTE	AL	QUAL	
S’ATORGA	L’AJUT

CONTRACTE		
DE	TREBALL	
TEMPORAL

DURADA	DEL	CONTRACTE PERÍODE  
D’ASSIMI-
LACIó

Pérez  
Fusté, Noel

Llicenciatura en Biotecnolo-
gia / Màster Universitari en 
Biotecnologia en Ciències de 
la Salut (Universitat de Lleida)

Doctorat en Salut (RD 
1393/2007). Codi 0906

Coordinació entre proliferació 
i polaritat. Regulació de les 
proteïnes ral i paxilina pel 
complex CYCD1-CDK4

Programa de for-
mació Fundació 
Alicia Cuello de 
Merigó amb ins-
titut de Recerca 
Biomèdica de 
Lleida (iRBLLEi-
DA)

“importancia de las funci-
ones citoplasmáticas del 
oncogén Ciclina D1 en el 
desarrollo de la invasividad 
tumoral i metástasi”

iRBLLEiDA 
FUND. DR. 
PiFARRÉ

01/09/2014 / 31/08/2015 01/09/2014 / 
31/08/2015

• Acord	de	la	Comissió	de	Recerca	de	22	d’octubre	de	2014,	per	la	qual	s’aprova	la	renovació	d’homologació	a	becari/becària	graduat/ada	o	d’investigació	de	la	UdL	següent:
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VI.	RESOLUCIONS	REFERENTS	A	CÀRRECS:	CENTRES,	DEPARTAMENTS	I	
INSTITUTS

SECRETARiS/ES DE DEPARTAMENT

•	 Resolució	d’1	de	setembre	de	2014,	del	Sr.	Eduard	M.	Cristóbal	Fransi,	director	del	Departament	d’Administració	
d’Empreses	i	Gestió	Econòmica	dels	Recursos	Naturals	(AEGERN)	de	la	Universitat	de	Lleida,	per	la	qual	es	cessa	la	
Sra.	Laura	Sánchez	Pulido,	com	a	secretària	del	Departament	d’Administració	d’Empreses	i	Gestió	Econòmica	dels	
Recursos Naturals.

•	 Resolució	d’1	de	setembre	de	2014,	del	Sr.	Eduard	M.	Cristóbal	Fransi,	director	del	Departament	d’Administració	
d’Empreses	i	Gestió	Econòmica	dels	Recursos	Naturals	(AEGERN)	de	la	Universitat	de	Lleida,	per	la	qual	es	nomena	
la	Sra.	Eva	Martín	Fuentes,	com	a	secretària	del	Departament	d’Administració	d’Empreses	i	Gestió	Econòmica	dels	
Recursos Naturals.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php
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VII. CONVENIS

CONVENi DE COL·LABORACió ENTRE LA UNiVERSiTAT DE LLEiDA, EL CONSELH GENERAU D’ARAN i L’AJUNTAMENT 
DE ViELHA E MiJARAN

REUNiTS

Per un costat, el Sr. Roberto Fernández Díaz, Rector Magnífic de la Universitat de Lleida, per un altre el Sr. Carlos Barrera 
Sánchez, Síndic del Conselh Generau d’Aran, i per un altre el Sr. Alex Moga i Vidal, Alcalde de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, 
ostentant cadascun d’ells la representació de la institució que representen i reconeixent-se mútuament la capacitat legal per 
subscriure el present Conveni, a tal efecte, 

MANiFESTEN

PRIMER

Que coincideixen en definir com a important el desenvolupament de les activitats educatives, culturals, de recerca i professionals 
lligades amb l’ensenyament superior al conjunt de la Val d’Aran i, concretament, al municipi de Vielha e Mijaran, fet que contribu-
eix notablement al reequilibri territorial del país.

SEGON

Que la col·laboració entre la Universitat de Lleida, el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Vielha Mijaran, constitueix una 
evident garantia per a què les sinèrgies entre l’ensenyament i la recerca universitària, les actuacions de les administracions terri-
torials, i les necessitats de formació i de coneixement de la societat d’aquests territoris conflueixin, per tal de consolidar i enfortir 
el seu desenvolupament econòmic, social, professional i cultural. 

TERCER

Que, en aquest sentit, la tasca de lideratge, tenint en compte la realitat d’aquest conjunt de viles i pobles que constitueixen la Val 
d’Aran, del Conselh Generau d’Aran i de l’Ajuntament de Vielha Mijaran ha estat destacat durant aquests anys per treballar per 
enfortir aquest desenvolupament econòmic, social, professional i cultural.

QUART

Que, així mateix, la Universitat de Lleida compta amb capacitat reconeguda tant en el vessant de la formació (formant profes-
sionals de les diverses branques del coneixement) com en el de la investigació (produint coneixement científic i tècnic que es 
transferit al teixit productiu i a la societat), per contribuir al desenvolupament socioeconòmic i cultural del territori. 

CINQUÈ

Que les tres institucions estan interessades en establir un Conveni de col·laboració, entès com un marc general en el qual es 
puguin desenvolupar diverses línies d’actuació conjunta, que permetin un millor compliment dels respectius objectius com a insti-
tucions amb responsabilitat en el desenvolupament del territori i de les capacitats professionals dels seus conciutadans.

SISÉ

Totes tres institucions entenen que el desenvolupament de les iniciatives que es duguin a terme com a conseqüència del des-
envolupament del present conveni, es focalitzaran principalment a Vielha, com a nucli referencial i estratègic del propi conveni.

En virtut de l’anterior, les parts acorden establir el present Conveni de col·laboració conforme als fins estipulats en les manifesta-
cions precedents, i d’acord a les següents,

CLàUSULES

PRIMERA

La Universitat de Lleida, el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Vielha i Mijaran formalitzen aquest Conveni per tal de 
desenvolupar accions formatives i de capacitació professional, de difusió cultural, i de recerca relacionada amb els principals 
sectors econòmics i socials que vertebren la realitat de la Val d’Aran.

https://seuelectronica.udl.cat/bou.php


Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida · núm. 161 · setembre/octubre de 2014      https://seuelectronica.udl.cat/bou.php 158

ÍNDEX

SEGONA

El present Conveni entre la Universitat de Lleida, el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Vielha i Mijaran té com a eixos 
fonamentals d’actuació els següents: 

a. Promoure	la	presència	d’estudiants	de	grau	i	de	màster	realitzant	pràctiques	acadèmiques	en	empreses	públiques	i
privades	i	en	institucions	i	administracions	de	la	Val	d’Aran	i	de	Vielha	e	Mijaran. De forma especial, i com inici d’aques-
ta col·laboració, s’impulsarà la realització de pràctiques acadèmiques dels graus d’infermeria, ciència de l’activitat física i
l’esport, fisioteràpia, turisme, geografia, administració i direcció d’empreses, educació primària i infantil, i estudis de català
i occità. El Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Vielha es comprometen a fer d’intermediaris davant les empreses i
institucions de la Val d’Aran i de Vielha i Mijaran per desenvolupar aquestes pràctiques.

b. Desenvolupar	activitats	de	recerca	bàsica	i,	especialment,	aplicada	en	l’àmbit	del	turisme (concretament en el terreny
del turisme de muntanya, cultural i patrimonial, d’esquí, d’esports d’aventura, gastronòmic, ecològic, i d’identitat), per tal de
contribuir a consolidar i enfortir les activitats turístiques a la Val d’Aran i a Vielha e Mijaran, assessorant a les administracions
territorials i a les empreses del sector. L’interlocutor per a les tres institucions signants d’aquest Conveni, per aquesta acció,
serà, una vegada estigui en funcionament, la Càtedra de Turisme d’interior i de Muntanya de la Diputació de Lleida-Univer-
sitat de Lleida. Entre les seves actuacions estarà la de constituir un Observatori del Turisme de la Val d’Aran i del Pirineu
lleidatà, que s’ubicarà a la població de Vielha i Mijaran.

c. Impulsar	i	afavorir	el	coneixement,	ensenyament	i	difusió	de	la	llengua	i	la	literatura	occitana, que és la llengua pròpia
i oficial de la Val d’Aran, segons reconeix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. L’interlocutor per a les tres institucions
signants d’aquest Conveni per aquestes actuacions serà la Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida.

d. Promoure	activitats	que	es	realitzin	a	la	Val	d’Aran	i	a	Vielha	Mijaran	de	la	Universitat	d’Estiu	de	la	Universitat	de
Lleida. Les institucions signants del present Conveni treballaran per organitzar anualment com a mínim un curs, simpòsium
o jornada dins del marc de la Universitat d’Estiu, al voltant de temàtiques que siguin d’interès per a les administracions i
l’economia i la societat aranesa.

e. Recolzar	el	desenvolupament	d’activitats	de	difusió	cultural	com	ara	les	Aules	d’Extensió	Universitària	per	a	Gent
Gran. A partir que es constitueixi en el propi territori un nucli de ciutadans/nes interessats/des a impulsar, organitzar, participar
i assistir a aquestes activitats culturals.

f. Recolzar	la	creació	de	la	Taula	del	Progrés	de	Vielha, que permetrà a la capital de l’Aran treballar i profunditzar sota els
eixos estratègics que es marquin des del propi Ajuntament. Els tres eixos inicials a treballar seran: la potenciació turística del
municipi; la sostenibilitat; i la internacionalització.

TERCERA

El Conselh Generau de l’Aran, l’Ajuntament de Vielha e Mijaran i la Universitat de Lleida estudiaran la viabilitat de què la UdL 
disposi d’un espai permanent i adequat per tal de facilitar activitats d’orientació, formació i difusió relacionades amb els eixos 
prioritaris d’actuació emmarcats en el present Conveni.

QUARTA

Les activitats de cooperació i col·laboració entre les tres institucions signants d’aquest Conveni es podran estendre a altres 
camps d’actuació relacionats amb l’ensenyament, la formació i la recerca d’interès per a aquestes institucions.

CINQUENA

El present Conveni té una vigència de quatre anys naturals, des de la seva signatura, prorrogant-se automàticament per períodes 
anuals si ninguna de les parts denuncia la seva vigència amb una antelació de tres mesos del seu venciment. En cas de que així 
fos, les parts es comprometen a la finalització d’aquelles activitats que es trobin en curs.

SISENA

En tots els actes, publicacions i activitats d’ensenyament, recerca o difusió de qualsevol tipus que es realitzin o impulsin a dins 
del marc del present Conveni, hauran de figurar els respectius logotips oficials de la Universitat de Lleida, el Conselh Generau 
d’Aran i de l’Ajuntament de Vielha.

SETENA

De les activitats i accions impulsades en el marc d’aquest Conveni es podran derivar convenis específiques si la natura de l’ac-
tuació així ho requereixi i si les tres institucions signants estan d’acord.
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VUITENA

Es crearà la Comissió de Seguiment del Conveni que es reunirà almenys una vegada l’any amb la màxima representació insti-
tucional. Aquesta Comissió estarà formada per dos representants de cadascuna de les institucions que signen aquest conveni.

NOVENA

L’execució i desenvolupament d’aquest Conveni de col·laboració estarà presidit pels principis de bona fe i la confiança recíproca. 

En prova de conformitat, les parts signen el present Conveni de col·laboració per duplicat, en el lloc i amb la data indicats en 
principi.

Roberto Fernández Díaz
Rector de la Universitat de Lleida              

Carlos Barrera Sánchez
Síndic del Conselh Generau de l’Aran

Alex Moga i Vidal
Alcalde de Vielha e Mijaran
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VIII. SECRETARIA	GENERAL

Resolució	4/2014	de	27	d’octubre	de	2014,	de	la	Secretària	General	de	la	Universitat	de	Lleida,	per	la	qual	es	fa	pública	la	
llista	completa	de	les	oficines	de	Registre,	els	seus	sistemes	d’accés	i	els	horaris	de	funcionament.

D’acord amb el que estableix la disposició final primera del Reglament d’organització i funcionament del registre d’entrada i 
sortida de documents de la Universitat de Lleida (aprovat en la sessió del Consell de Govern Provisional de 4 de març de 2003, 
modificat pel Consell de Govern en la sessió de 23 de maig de 2006), pel qual es faculta a la Secretaria General perquè elabori i 
faci pública la llista completa i actualitzada de les oficines de registre, els sistemes d’accés i els horaris de funcionament.

RESOLC:

Elaborar i fer pública la llista completa de les oficines de Registre de la Universitat de Lleida, els seus sistemes d’accés i els 
horaris de funcionament.

REGiSTRE GENERAL

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h, de dilluns a dijous de 15.30 a 17.30 h. 

Durant els mesos de juny, juliol, agost, la primera quinzena de setembre, i els períodes no lectius de Setmana Santa i Nadal de 
9 a 14 h. 

Lloc: Registre General. Edifici del Rectorat. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.

Sistemes d’accés i de comunicació: els previstos a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

REGiSTRES AUXiLiARS

Oficina auxiliar de Registre de la Facultat d’Infermeria
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h. 
Dimarts de 15.30 a 17.30 h.
Lloc: Facultat d’infermeria. Av. Rovira Roure, 44. 25006 Lleida.  

Oficina auxiliar de Registre de l’Escola Politècnica Superior
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h. 
Dimarts de 15.30 a 17.30 h.
Lloc: Escola Politècnica Superior. Av. Jaume ii, 69. 25001 Lleida. 

Oficina auxiliar de Registre de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h. 
Dimarts de 15.30 a 17.30 h.
Lloc: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. Av. Rovira Roure, 191. 25198 Lleida.

Oficina auxiliar de Registre de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h. 
Dimarts de 15.30 a 17.30 h.
Lloc: Facultat de Ciències de l’Educació. Av. de l’Edifici General, 4 25001 Lleida

Oficina auxiliar de Registre de la Facultat de Dret i Economia
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h. 
Dimarts de 15.30 a 17.30 h.
Lloc: Facultat de Dret i Economia. Av. Jaume ii, 73. 25001 Lleida.

Oficina auxiliar de Registre de la Facultat de Lletres
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h. 
Dimarts de 15.30 a 17.30 h.
Lloc: Facultat de Lletres. Edifici del Rectorat. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.

Oficina auxiliar de Registre de la Facultat de Medicina
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h.
Dimarts de 15.30 a 17.30 h. 
Lloc: Facultat de Medicina. Carrer Montserrat Roig, 2. 25008 Lleida.
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Oficina auxiliar de Registre de l’Institut de Ciències de l’Educació
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h.
Dimarts de 15.30 a 17.30 h.
Lloc: Edifici Polivalent. Av. Jaume ii, 71. 25001 Lleida.

Oficina auxiliar de Registre del Campus de Cappont
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. 
Dimarts de 15.30 a 17.30 h.
Lloc: Av. Jaume ii, 67 bis 25001 Lleida.   
Els dies 22-23-24 i 25 de juliol i del 4 al 29 d’agost roman tancat

Registre electrònic de la Universitat de Lleida
Accessible a https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
“Es pot utilitzar les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, de conformitat amb el Reglament d’ús dels mitjans electrònics 
en l’àmbit de la Universitat de Lleida, aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 24 de novembre de 2010 i publicat al DOGC 
núm. 5804, de 26 de gener de 2011.”

Sistemes d’accés i de comunicació: els previstos a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu comú; i a l’article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, de accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics.

M. Teresa Areces Piñol
Secretària general de la Universitat de Lleida
Lleida, 27 d’octubre de 2014
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IX. CORRECCIó	D’ERRADES

CORRECCIó	D’ERRADES	BOU	160

PàG 4

Havent observat una errada en l’acord 198/2014 del Consell de Govern de 25 de juliol de 2014, se’n detalla les correcci-
ons	següents:

On diu:

Acord	núm.	198/2014	del	Consell	de	Govern	de	25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	que	la	nova	adreça	oficial	de	la	
Facultat	d’Infermeria	i	Fisioteràpia,	sigui:	Carrer	Montserrat	Roig,	2.	Codi	Postal	25005	de	Lleida.

Ha de dir:

Acord	núm.	198/2014	del	Consell	de	Govern	de	25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	que	la	nova	adreça	oficial	de	la	
Facultat	d’Infermeria	i	Fisioteràpia,	sigui:	Carrer	Montserrat	Roig,	2.	Codi	Postal	25198	de	Lleida.

PàG 19

On diu:

Acord	núm.	198/2014	del	Consell	de	Govern	de	25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	que	la	nova	adreça	oficial	de	la	
Facultat	d’Infermeria	i	Fisioteràpia,	sigui:	Carrer	Montserrat	Roig,	2.	Codi	Postal	25008	de	Lleida.

Ha de dir:

Acord	núm.	198/2014	del	Consell	de	Govern	de	25	de	juliol	de	2014,	pel	qual	s’aprova	que	la	nova	adreça	oficial	de	la	
Facultat	d’Infermeria	i	Fisioteràpia,	sigui:	Carrer	Montserrat	Roig,	2.	Codi	Postal	25198	de	Lleida.

PàGiNA 271

Havent observat una errada a les resolucions del president del Consell Social publicades en el BOU160, se’n detalla la 
correcció	següent:

On	hi	diu:

Resolució 12/2014, de 24 de juliol de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca i Enrich, per 
la qual s’autoritza el suport econòmic del Consell Social a l’ Escola Politècnica Superior per a la participació de la Direcció a la 
XXiV Trobada Empresarial al Pirineu.

Resolució 13/2014 de 29 de maig de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca i Enrich, per 
la qual s’autoritza el suport econòmic del Consell Social a l’iCE per a les despeses de finalització del màster iMBA La Salle-UdL.

Resolució 14/2014 de 18 de juliol de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca i Enrich, per 
la qual s’autoritza el suport econòmic del Consell Social a la Fundació UdL per a l’organització de la “ii Jornada sobre fundacions 
sinèrgies i col·laboracions”.

Resolució 15/2014 de 25 de juliol de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca i Enrich, 
per la qual s’autoritza el suport econòmic del Consell Social a l’organització de les XXiV Jornades Jurídiques: “Uso y control del 
espacio público: viejos problemas, nuevos desafíos”. 

Ha	de	dir:

Resolució 12/2014 de 29 de maig de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca i Enrich, per 
la qual s’autoritza el suport econòmic del Consell Social a l’iCE per a les despeses de finalització del màster iMBA La Salle-UdL.

Resolució 13/2014 de 18 de juliol de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca i Enrich, per 
la qual s’autoritza el suport econòmic del Consell Social a la Fundació UdL per a l’organització de la “ii Jornada sobre fundacions 
sinèrgies i col·laboracions”.
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Resolució 14/2014 de 25 de juliol de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca i Enrich, 
per la qual s’autoritza el suport econòmic del Consell Social a l’organització de les XXiV Jornades Jurídiques: “Uso y control del 
espacio público: viejos problemas, nuevos desafíos”. 

Resolució 15/2014, de 24 de juliol de 2014, del president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca i Enrich, 
per la qual s’autoritza el suport econòmic del Consell Social a l’Escola Politècnica Superior per a la participació de la Direcció a 
la XXiV Trobada Empresarial al Pirineu.
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