
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
D'acord amb la Llei 1/2003 de Universitats de Catalunya i els Estatuts de la Universitat de Lleida

Aprovat pel Ple del Consell Social el dia 15 d'octubre de 2004

INTRODUCCIÓ

Art. 1
El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat a la Universitat de Lleida, mitjançant el qual la
societat col·labora en la definició dels criteris i de les prioritats del seu planejament estratègic, per al
compliment de les finalitats establertes en la Llei de creació de la Universitat de Lleida.

Art. 2
En l’exercici de les competències que li corresponen, el Consell Social impulsarà la millora permanent del
servei públic de la Universitat i la consecució dels seus objectius, promovent les actuacions necessàries per a
la planificació adequada de l’ensenyament superior d’acord amb les necessitats de la societat, i
corresponsabilitzar-se en l’assoliment de la màxima qualitat i eficiència de la prestació dels seus serveis, en
els termes expressats en els Estatuts de la Universitat de Lleida.

OBJECTE

Art. 3
Aquest Reglament té per objecte regular el funcionament del Consell Social de la Universitat de Lleida, en el
marc de la Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya, dels Estatuts de la Universitat i altres normes legals que li
siguin d’aplicació.

Art. 4
La Universitat ha de facilitar al Consell Social la informació i l’accés a la documentació necessària perquè
pugui complir adequadament les seves funcions. A aquest efecte el Consell Social, d'acord amb el rector o
rectora, es podrà adreçar als òrgans que pertoqui per sol·licitar la informació que necessiti.
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ELS MEMBRES DEL CONSELL SOCIAL

Art. 5
El Consell Social de la Universitat de Lleida està integrat per un total de quinze membres, d’acord amb el que
preveu l’art. 81.2 de la Llei 1/2003, del Parlament de Catalunya, nou dels quals, ho són en representació de la
societat catalana, nomenats segons el que estableixen els articles 82 de l’esmentada Llei. Els altres sis ho
són en representació del Consell de Govern de la UdL, designats d’acord amb el que preveu l’art. 83 de la
mateixa Llei i el que es determina als Estatuts de la Universitat.

Art. 6
Pel que fa a situacions i condicions personals dels membres del Consell (nomenament, mandat, renovació,
vacants, i incompatibilitats) s’observarà el que disposen els articles 84, 85 i 86 de la Llei 1/2003 de les
universitats de Catalunya.

Art. 7
L’exercici del càrrec de membre del Consell Social és personal; per tant no se’n pot delegar la representació
ni el vot en els plenaris ni en altres òrgans col·legiats del Consell.

Art. 8
Els membres del Consell Social estan obligats a assistir a les reunions del Ple del Consell, i a les de les
comissions de les quals formin part. Hauran d’excusar la seva absència en el cas de no poder complir aquest
deure.

Si un membre del Consell Social incomplís, reiteradament i sense justificació, les obligacions del càrrec, se’n
podrà proposar, de manera raonada, la substitució a qui l’hagués nomenat.

Art. 9
Independentment de la representació que ostentin, els membres del Consell Social exerceixen les seves
funcions atenent als interessos generals de l’educació universitària i dels valors que configuren la identitat i
les línies d’actuació definidores de la Universitat de Lleida.

ATRIBUCIONS

Art. 10
A. Correspon al Consell Social en matèria de programació i gestió:
1. Col·laborar amb el Consell de Govern en la definició dels criteris i dels objectius del planejament

estratègic de la Universitat.
2. Proposar al departament competent en matèria d'Universitats, previ informe del Consell de Govern, la

implantació o supressió d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials, així
com la creació, supressió, adscripció i desadscripció o reordenació dels centres docents universitaris
i dels instituts universitaris de recerca.

3. Acordar, quan siguin a iniciativa del departament competent en matèria d'Universitats i previ informe
del Consell de Govern, la creació, modificació o supressió dels ensenyaments conduents a l'obtenció
de títols universitaris oficials i dels centres docents i instituts de recerca.

4. Contribuir i participar a la supervisió i l'avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat
econòmica i social de la Universitat, en col·laboració amb l'Agencia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya.

5. Aprovar la constitució, la modificació i l'extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i el
desenvolupament dels fins de la Universitat, així com aprovar la participació de la Universitat en
altres entitats.

6. Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les institucions sanitàries.
7. Promoure vincles de col·laboració mútua entre Universitat i entitats socials representatives.
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B. Corresponen al Consell Social sobre pressupost, patrimoni i finançament, les competències següents:
1. Promoure la participació de la societat en l'activitat de la Universitat, especialment en el seu

finançament, i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional,
econòmic, social i territorial.

2. Estimular la inversió en recerca de les empreses i la seva col·laboració en la recerca universitària.
3. Participar en la determinació dels criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat, i, a

proposta del Consell de Govern, aprovar-lo.
4. Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar, a proposta

del Consell de Govern, la programació i la despesa plurianual de la Universitat, així com prendre les
mesures pertinents per a assegurar el compliment dels criteris amb què s'hagi elaborat el pressupost.

5. Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la
Universitat de l'exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, d'acord amb la
normativa vigent.

6. Acordar les propostes d'operacions d'endeutament i d'aval que la Universitat presenti al departament
competent en matèria d'universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d'acord
amb la normativa vigent i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de
la normativa aplicable.

7. Acordar les transferències de crèdit d'operacions de capital a operacions corrents, prèvia conformitat
del departament competent en matèria d'universitats.

8. Acordar, a proposta de l'òrgan competent de la Universitat, les sol·licituds de crèdit extraordinari o
suplements de crèdit, sempre que s'hagi de fer una despesa que no pugui ser ajornada per a
l'exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé sigui insuficient o
no ampliable. L'acord ha de preveure'n el finançament.

9. Aprovar els preus del ensenyaments propis de la Universitat, així com els dels cursos
d'especialització i també les possibles exempcions i bonificacions. I aprovar els preus dels serveis de
la Universitat.

10. Vetllar pel patrimoni de la Universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini públic de la
Universitat, d'acord amb el que estableix la Llei d'Universitats de Catalunya i la legislació de patrimoni
de la Generalitat.

11. Autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen de béns
immobles i, a partir dels límits que aprovi el Consell Social, dels béns mobles de la Universitat, dels
títols valors i de les participacions socials.

12. Ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització dels
contractes i convenis que comporten despeses o ingressos per a la Universitat.

13. Vetllar perquè abans d'aprovar el balanç i la liquidació del pressupost de la universitat, hagi estat feta
l'auditoria corresponent., així com supervisar els resultats i trametre'ls al departament competent en
matèria d'universitats.

C. Corresponen al Consell Social en matèria de comunitat universitària integrada per tot el professorat,
estudiantat i PAS les competències i funcions següents:

1. Designar i cessar, com a membres del Consell de Govern de la Universitat, tres membres del Consell
Social d'entre els nomenats com a persones representatives de la societat catalana.

2. Acordar, quan sigui el cas, dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a proposta del Consell
de Govern de la Universitat, l'assignació singular i individual al personal docent i investigador
funcionari i contractat, de retribucions addicionals lligades a mèrits docents, investigadors i de gestió.

3. Aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat, i aprovar-
ne les modificacions i la despesa que comporten.

4. Determinar els llocs als quals correspon l'assignació d'un complement específic així com l'import
d'aquest complement i fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat i
a gratificacions extraordinàries, aprovar els criteris per assignar-los i distribuir-los i aprovar les
quantitats de les indemnitzacions per raó de serveis.

5. Informar els convenis col·lectius del personal laboral de la Universitat, prèviament a la seva
formalització.
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6. Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del o la gerent presentada pel rector o
rectora, i aprovar, d'acord amb el rector o rectora, les condicions del contracte del o la gerent.

7. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels i les estudiants en els
òrgans de govern de la Universitat, i també la divulgació de llur tasca.

8. Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per raons econòmiques, la política de
beques, d'ajuts i de crèdits per a l'estudi i per a la recerca que, si escau, atorgui la Universitat amb
càrrec als seus pressupostos, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

9. Aprovar les normes que regulin el progrés i la permanència dels i les estudiants a la Universitat,
atenent les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin la discriminació dels i les
estudiants.

10. Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de
completar la formació dels i les estudiants i persones titulades de la Universitat i de facilitar-ne l'accés
al món del treball.

11. Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la Universitat.

D. Correspon igualment al consell social qualsevol altre competència que li segui atribuïda per els Estatuts o
altre normativa interna de la universitat i per la resta de la normativa vigent.

ELS ÒRGANS DEL CONSELL SOCIAL

Art. 11
1. El Consell Social exerceix les seves funcions en Ple o en les comissions específiques que, si escau,

acordi constituir.

2. A proposta del president o presidenta, el Ple del Consell pot acordar la creació les comissions
delegades que consideri convenients. Obligatòriament es constituirà la d’Afers Econòmics i
Patrimonials.

3. Les comissions, de caràcter permanent o temporal, poden ser mixtes, és a dir, integrades per
membres del Consell Social i per d'altres membres d'òrgans de govern, representació, consulta,
coordinació o acadèmics de la universitat.

4. El Ple del Consell també podrà acordar la creació de subcomissions, comissions assessores,
ponències i grups de treball en relació amb les matèries sobre les que hagi de pronunciar.

FÒRUMS DE PARTICIPACIÓ

Art. 12
El Consell Social, de conformitat amb el que preveu l'article 87 de la Llei de Universitats de Catalunya, pot
constituir fòrums a fi de promoure la participació i assessorament de persones, institucions i entitats que
puguin contribuir a complir millor les funcions del consell.

EL PRESIDENT O LA PRESIDENTA

Art. 13
1. El president o la presidenta del Consell Social és nomenat-da i separat-da per acord del Govern de la
Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d'universitats, d’entre els
membres representants dels interessos socials. El mandat és de quatre anys i renovable per un únic període
més de la mateixa durada.
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2. Corresponen al president o presidenta les funcions següents:
a) Representar el Consell Social en tots els òrgans i institucions de dret públic i privat, i especialment

en el Consell Interuniversitari de Catalunya.
b) Convocar i presidir les reunions del Ple i de les comissions del Consell Social; moderar, dirigir el

debat, i suspendre’l en cas que hi hagi causa justificada.
c) Fixar l’ordre del dia tenint en compte, si escau, les peticions dels altres membres del Consell

formulades amb suficient antelació.
d) Nomenar i separar la persona que ha d’actuar com a secretari o secretària del Consell.
e) Nomenar el vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes del Consell,

d’entre els designats en representació dels interessos socials, així com els membres que han de
formar part de les comissions.

f) Vetllar pel compliment de les lleis en l’àmbit de les seves competències.
g) Executar el pressupost del Consell Social i aplicar els romanents d’exercicis anteriors.
h) Comunicar al rector o rectora de la Universitat els acords presos pel Consell Social per tal que

n’executi aquells que li puguin correspondre.
i) Sol·licitar als òrgans de la Universitat informació respecte als assumptes de la seva competència

que hagin d’ésser tractats a les reunions del Consell o de les seves comissions.
j) Convidar a assistir a les reunions del Consell, amb veu i sense vot, persones expertes i membres

de la comunitat universitària, d’acord amb la naturalesa dels assumptes a tractar, i amb les
finalitats recollides en els articles 1r i 2n d’aquest reglament.

k) El president o presidenta té atribuïdes les facultats de gestió, de disposició i de tutela dels béns,
dels drets i dels serveis del Consell; així com la d’execució per dur a terme el que sigui necessari,
en cada cas, dins del camp de les competències d’aquest òrgan.

3. Correspon, igualment, al president o presidenta exercir les funciones pròpies de la presidència d'un òrgan
col·legiat i qualsevol altra competència que li atribueixi el present Reglament i la resta de la normativa vigent.

Art. 14
1. El vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes exerceixen les funcions que els
delegui el president o presidenta.

2. En cas d’absència o d’impossibilitat d’exercir les seves funcions, el president o presidenta serà
substituït-ïda pel membre en què recaigui la vicepresidència primera.

3. Si la designació no hagués estat feta, actuarà en aquelles funcions el membre del Consell de més edat,
d’entre els designats pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat.

EL PLE DEL CONSELL

Art. 15
El Plenari és la reunió del Consell a la qual hagin estat degudament convocats tots els seus membres. Es
constitueix, com a mínim, un cop per trimestre.

Art. 16
1. El Plenari del Consell Social queda vàlidament constituït en primera convocatòria si hi són presents
almenys les dues terceres parts dels membres que l’integren, entre ells el president o presidenta o persona
en qui delegui.

2. Encara que en la convocatòria no es prevegi expressament, el Consell pot constituir-se en segona
convocatòria trenta minuts després de l’hora fixada per a la primera si hi són presents, almenys, la meitat
més un dels seus membres.
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3. Tant en primera com en segona convocatòria, han d’haver-hi representants dels interessos socials i del
Consell de Govern de la Universitat. En qualsevol cas, els primers han de constituir la majoria dels assistents.

Art. 17
1. Les reunions han d’ésser convocades pel president o presidenta mitjançant una comunicació escrita
adreçada a cadascun dels membres. En el cas de sessions ordinàries la convocatòria es traslladarà set dies
abans de la data de la reunió. Si el president o presidenta en declara el caràcter d’urgent, el termini serà de
vint-i-quatre hores i es podrà convocar telefònicament o per qualsevol altre mitjà de comunicació, sense
perjudici que es trameti la convocatòria per escrit.

2. A la convocatòria s’hi expressaran els temes a tractar. Sempre que es consideri necessari s’hi
adjuntarà còpia dels documents sobre els quals s’hagi d’opinar o resoldre; si no fos així, a la Secretaria
del Consell es facilitarà la informació i/o s’indicarà com poder fer la consulta. Amb tot, quan algun membre
del Consell Social ho demani, i sigui possible, se li trametrà, en suport paper o informàtic, còpia de la
documentació sol·licitada referida a la reunió convocada.

3. Qualsevol membre del Consell podrà demanar al president o a la presidenta la inclusió d’un o més punts
en l’ordre del dia, mitjançant escrit raonat acompanyat de la documentació corresponent i, si és el cas, la
proposta d’acord, amb un termini no inferior a set dies abans que es cursi la convocatòria de la sessió
corresponent. La proposta s’inclourà en l’ordre del dia de la convocatòria següent a partir del moment de la
recepció, llevat que el president o presidenta no ho consideri adient; en aquest cas haurà de comunicar-ho
per escrit a l’interessat i explicitar els motius de la no-inclusió.

Art. 18
El Plenari es desenvoluparà seguint l’ordre del dia assenyalat, sota la direcció del president o presidenta de
la sessió. Malgrat tot, el Plenari pot ampliar l’ordre del dia, si l’assumpte és considerat com a urgent, i hi són
presents tots els seus membres i així ho acorden al començament de la sessió, per majoria absoluta.

Art. 19
1. Les votacions es faran a mà alçada, i la votació secreta es limitarà per a decisions que afectin directament
persones concretes. Tot i això, també podrà establir-se el vot secret si així és sol·licitat per almenys cinc
membres del Consell.

2. Els acords es prendran per majoria simple dels membres assistents a la reunió. La majoria simple es
donarà sempre que hi hagi més vots a favor que en contra. En cas d’empat, el vot del president o presidenta
serà diriment.

Art. 20
Els acords als quals arribi el Consell Social constituït en Plenari són executius a partir del moment de la seva
adopció, esgoten la via administrativa i són impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Art. 21
De totes les reunions del Plenari se n’aixecarà una acta que contindrà els acords adoptats, així com la
indicació dels vots particulars que pugui haver-hi i, si s'escau, un resum de les deliberacions. El president o
presidenta i el secretari o secretària hauran de signar l’acta, la qual se sotmetrà a aprovació en la propera
sessió, sense perjudici de l’execució dels acords presos, tal com s’especifica en l’article anterior.
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LES COMISSIONS

Art. 22
1. El govern del Consell correspon al Plenari, però aquest, del seu si, i a proposta del president o presidenta,
pot establir les comissions que consideri oportunes perquè, segons els casos, puguin actuar per delegació o
com a ponència informativa. En tot cas les comissions estaran integrades per representants del Consell de
Govern i dels interessos socials, constituint aquests darrers la majoria dels seus membres.

2. El Plenari pot delegar en les comissions permanents la resolució de les qüestions relacionades amb els
temes que li siguin propis. Les comissions temporals tenen caràcter deliberant i/o consultiu. En tots els casos
hauran de retre comptes al Ple del Consell dels acords adoptats i del grau de compliment de les tasques que
tinguin encomanades.

3. Segons el que preceptua l’art. 94.5 de la Llei 1/2003, d' Universitats de Catalunya, no poden ésser objecte
de delegació en les comissions les funcions establertes en  les lletres "a", "b" i "c" del article 88; "c" i "f"  del
article 89  i "a" del article 90.

4. Las comissions són presidides pel president o presidenta del Consell. A cada comissió es nomenarà un
portaveu que en absència del president o presidenta exercirà les seves funcions i donarà compte dels acords
presos al Plenari, per al seu coneixement o per a la seva ratificació. El secretari o secretària del Consell actua
com a secretari o secretària de totes les comissions.

5. Els membres del Consell que hagin de formar part d’alguna comissió seran designats pel Plenari a
proposta del president o presidenta.

Art. 23
1. Les comissions tenen caràcter obert, per la qual cosa tots els membres del Consell poden assistir a les
seves sessions i participar en les deliberacions; tanmateix els seus acords seran adoptats només pels aquells
que n’hagin estat designats membres.

2. El president o presidenta pot convocar conjuntament a dos o mes comissions quan el temes a tractar
siguin matèries que requereixen la deliberació simultània de vàries comissions.

3. A les sessions de les comissions hi poden ser cridades altres persones per tractar de temes específics, els
quals hi participaran amb veu però sense vot.

4. Les reunions de les comissions es convocaran de la mateixa manera i mateixos terminis d’antelació que
els previstos per a les sessions plenàries, i sempre que el president o presidenta ho disposi.

Art. 24
D’acord amb allò que estableix l’art. 22.2 d’aquest Reglament, es constitueix amb caràcter permanent, la 
Comissió d'Afers Econòmics i Patrimonials.

Art. 25
1. La Comissió d'Afers Econòmics i Patrimonials té assignades les funcions i atribucions establertes en l’art.
10.B d’aquest Reglament, les que el Plenari i el president o presidenta li adscriguin i totes aquelles que la
legislació vigent i concordants disposin.

2. La comissió actuarà amb plena capacitat delegada en totes aquelles funciones qui se l' adscriguin a
excepció feta de les reservades per Llei o pel Consell per acord del Plenari. Així mateix, el Consell podrà
acordar l'atribució de matèries específiques a una altra comissió.
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FÓRUMS DE PARTICIPACIÓ

Art. 26
El Consell Social podrà constituir fòrums a fi de promoure la participació i assessorament de persones,
institucions i entitats que puguin contribuir a complir millor les funcions del consell. A aquests efectes el
Consell Social pot sol·licitar la col·laboració de tantes persones individuals o jurídiques i entitats públiques o
privades, com consideri convenient; organitzar tota mena de conferències, reunions i actes que estimi
necessàries. I, en general, realitzar qualsevol activitat idònia per a la consecució dels seus objectius.

LA SECRETARIA

Art. 27
1. La Secretaria del Consell és l'estructura administrativa bàsica de suport al Consell. Està dirigida pel
secretari o secretària del Consell.

2. L'estructura de la Secretaria del Consell Social serà integrada en la de la universitat i les places formaran
part de la relació de llocs de treball de la universitat.

3. El Consell Social, d'acord amb las seves funcions, acordarà la relació de llocs de treball necessaris amb
càrrec al seu pressupost.

4. El secretari o secretària del Consell Social és nomenat i separat per la presidència i exerceix les funciones
pròpies de la Secretaria d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són encomanades per la Llei del
Parlament de Catalunya 1/2003 d'universitats de Catalunya, i pel Reglament d’organització i de funcionament
del Consell. Es podrà nomenar un vicesecretari o una vicesecretària d'actes.

5. El secretari o secretària assisteix a les reunions del Ple del Consell Social i de les comissions que s’hagin
constituït. Si el nomenament de secretari o secretària s'efectues sobre un membre que no tingués la condició
de conseller o consellera, assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

SUPORT TÈCNIC I ADMINISTRATIU.

Art. 28
El Consell Social, podrà crear una unitat de suport tècnic.

EL PRESSUPOST DEL CONSELL SOCIAL.

Art. 29
1. El Consell Social té un pressupost propi com a centre de cost independent i específic, dins del pressupost
de la Universitat.

2. El pressupost del Consell Social i la seva liquidació han d’ésser aprovats pel Ple.

3. El pressupost del Consell Social ha d’incloure les partides necessàries, bàsicament provinents del
pressupost de la Generalitat de Catalunya, per a la dotació dels mitjans materials i personals necessaris per
al compliment de les seves funcions.

4. La gestió del pressupost i la disposició dels fons s'han de fer de la manera que acordi el Consell Social, en
el marc del Reglament d'organització i de funcionament intern i d'acord amb les bases d'execució de la
universitat.
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MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL SOCIAL

Art. 30
La revisió del reglament s’ha de dur a terme a proposta del president o presidenta o quan ho sol·liciti almenys
la meitat més un dels membres del Consell.

Per modificar el present reglament cal l’acord favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell.

Disposicions addicionals:

1. Els membres del Consell Social percebran les retribucions, dietes o indemnitzacions, o qualsevol altre
concepte que es determini a càrrec del  pressupost del Consell Social.

2. El personal d’administració adscrit al Consell Social i el seu secretari o secretària percebran les
retribucions, dietes o indemnitzacions, o qualsevol altre concepte que es determini, amb càrrec al pressupost
consignat pel Consell.

3. La Universitat adscriurà o contractarà, a proposta del president o presidenta del Consell, el personal
necessari per al compliment de les seves funcions

4. En el termini de 30 dies des de l’aprovació del reglament, es procedirà a l’elecció i designació dels
membres de les comissions que el Ple acordi crear.

5. En cas que no s’hagués produït el nomenament, el president o presidenta del Consell, en el termini de 30
dies designarà al secretari o secretària conforme al que preveu l’art. 93 de la Llei de Universitat de Catalunya.

6. El personal que actualment presta el seu servei al Consell Social, hi continuarà adscrit, mentre el Plenari
no acordi la definició definitiva de la Secretaria del Consell, a proposta del president o presidenta.

Disposició final:

El present reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva aprovació pel Ple del Consell Social i serà
publicat en el Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida.


