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PRESENTACIÓ

Qualsevol institució està immersa en un flux incessant de fets, projectes, expectatives i resultats, que són el fruit del treball 
de la seva gent i de la cooperació amb la resta d’actors, amb qui construeix la seva contribució social.
En una universitat, com ho és la nostra, el transcurs del temps i les fites que entre tots anem marcant en el camí són potser 

més clars i visibles a través dels joves que s’hi graduen, cada curs, per seguir construint el seu trajecte professional i vital; a 
través dels assoliments, lents i laboriosos però constants, que el professorat i la resta de personal investigador aporten mes 
rere mes, any rere any, al ja gruixut bagatge de la institució, i a tota la societat, que és la beneficiària última del coneixement 
que generem; a través de les millores organitzatives, personals i materials que es van implantant en tots els àmbits.
En aquest context, fer una aturada en un punt del camí i observar el que hem aconseguit esdevé un exercici necessari per no 

perdre de vista on som i on volem anar. Aquesta memòria que teniu a les mans és un dels instruments que ens han d’ajudar a 
bastir el retrat veraç, clar i complet de la nostra activitat institucional. Desitjo que hi trobeu informació útil i estimulant, i, sobre-
tot, que el que s’hi mostra sigui del vostre grat.

Dr. Jaume Puy Llorens 
Rector

Universitat de Lleida
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Inauguració del curs

El 2 d’octubre de 2018, el Saló Víctor 
Siurana va acollir l’acte d’inauguració 
del curs acadèmic 2018-2019. La lliçó 
inaugural va anar a càrrec del Dr. Se-
bastià Serrano, professor de Teoria de la 
Comunicació i Lingüística de la Univer-
sitat de Barcelona, al qual va assistir 
el secretari d’Universitats i Recerca, el 
Sr. Francesc Xavier Grau i Vidal.
Així mateix, el 4 d’octubre de 2018, el 

rector Roberto Fernández i la consellera 
d’Empresa i Coneixement de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Hble. Sra. Àngels 
Chacón i Feixas, van presidir l’acte 
d’inauguració del Campus d’Igualada.

Acords de govern

Per tal de continuar desenvolupant 
les funcions previstes en la llei i en els 
seus estatuts, el Consell de Govern 
s’ha reunit sis vegades: el 30 d’octubre 
i el 18 de desembre de 2018, i el 28 
de febrer, el 25 d’abril, el 26 de juny 
i el 25 de juliol de 2019. En les seves 
reunions, s’han fet 290 acords.
El Claustre s’ha reunit dues vega-

des: en la sessió ordinària del 30 de 
novembre de 2018 es va aprovar 
l’informe anual de gestió del rector. 
Així mateix, el síndic de greuges de la 

Universitat de Lleida (UdL), el Sr. Joan 
Betriu Monclús, va presentar l’informe 
de la Sindicatura. En la sessió ex-
traordinària del 13 de febrer de 2019 
el Claustre va aprovar una declaració 
institucional per la llibertat dels presos 
polítics i contra la judicialització de la 
política catalana.

Consell Social

Seguint amb el compromís d’impulsar 
actuacions en les relacions socie-
tat-universitat, el Consell Social ha 
desenvolupat les competències que li 
atribueix la Llei d’universitats de Cata-

lunya en els àmbits universitaris de la 
programació, l’economia, el pressupost 
i el patrimoni. Durant el curs, el ple 
s’ha reunit dues vegades i s’han fet 65 
acords.
L’any 2019 es van commemorar 

els 25 anys del Consell Social de la 
Universitat de Lleida, acte en el qual 
va assistir el Molt Hble. Sr. Quim Torra 
i Pla, president de la Generalitat de 
Catalunya.
Així mateix, durant aquest curs aca-

dèmic la Facultat de Dret, Economia 
i Turisme ha celebrat els 50 anys de 
l’ensenyament de Dret a Lleida (1968-
2018).

2. GOVERN I ACTIVITAT INSTITUCIONAL

25 ANYS  
DEL CONSELL SOCIAL  
DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

50ANYS 
DE L’ENSENYAMENT  
DE DRET A LLEIDA
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Cal destacar, també, la finalització 
dels estudis de la primera promoció 
del grau d’Infermeria a Igualada.

Eleccions

En l’àmbit de la representació 
institucional, el 13 de novembre de 
2018 van tenir lloc les eleccions 
dels representants dels estudiants 
al Claustre, a les juntes de Facultat 
i d’Escola i als consells de Departa-
ment, d’acord amb el que preveu-
en els articles 43, 45.4, 142, 192, 
193, 194 i 195 dels Estatuts de la 
Universitat de Lleida i l’article 5 de 
la normativa electoral de la nostra 
universitat.

Així mateix, el 20 de novembre de 
2018 es van celebrar les eleccions del 
personal docent i investigador (PDI) i el 
personal d’administració i serveis (PAS) 
a les juntes de Facultat i d’Escola i als 
consells de Departament de la Univer-
sitat de Lleida.

Eleccions del rector

El 7 de maig de 2019 van tenir lloc 
les eleccions del rector, en les quals 
la comunitat universitària va elegir el 
Dr. Jaume Puy Llorens, en substitució 
del Dr. Roberto Fernández Díaz, que 
ha desenvolupat el càrrec durant el 
últims vuit anys. L’acte de presa de 
possessió del nou rector es va cele-

brar el dia 22 de maig de 2019, amb 
l’assistència de la Hble. Sra. Àngels 
Chacón i Feixas, consellera d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya. 
L’antic rector, Roberto Fernández, ha 

estat guardonat amb la Medalla de 
l’Ordre Civil d’Alfons X El Savi, amb 
la Medalla d’Or de la CRUE, i amb la 
Medalla Estudi General. 

Honoris causa

El pneumòleg pediàtric David Gozal va 
ser investit doctor Honoris causa per 
la Universitat de Lleida el 17 d’octubre 
de 2018, a proposta de la Facultat de 
Medicina en reconeixement a la seva 

ROBERTO FERNÁNDEZ 
MEDALLA DE L’ORDRE 
CIVIL D’ALFONS X EL SAVI, 
MEDALLA D’OR DE  
LA CRUE I MEDALLA 
ESTUDI GENERAL

JAUME PUY LLORENS 
NOU RECTOR DE LA UDL
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trajectòria científica i a la seva labor 
altruista i solidària en l’àmbit de la 
salut en nombrosos entorns desfavorits 
d’arreu del món. El professor Ferran 
Barbé Illa en va ser el padrí.
El geògraf Horacio Capel Sáez va ser 

investit doctor honoris causa per la 
Universitat de Lleida el 27 de febrer de 
2018, a proposta del Departament de 
Geografia i Sociologia en reconeixe-
ment a la seva trajectòria científica i 
investigadora en l’àmbit de la geogra-
fia urbana, el medi local i la innovació 
tècnica. El professor Pedro Jesús Fraile 
Pérez de Mendiguren en va ser el 
padrí.

Lliurament de distincions

El 20 de novembre de 2018 va tenir 
lloc l’acte de lliurament dels premis 
extraordinaris de doctorat i la cerimò-
nia de graduació dels doctors i docto-
res de la Universitat de Lleida.
El 27 de novembre de 2018 va tenir 

lloc l’acte institucional de lliurament de 
distincions al PAS i al PDI de la Uni-
versitat de Lleida, amb motiu dels 25 
anys de servei a la Universitat i de les 
jubilacions.
El 13 de març de 2019 va tenir lloc 

l’acte institucional de lliurament dels 
premis extraordinaris de grau i màster 

i de les mencions d’excel·lència de la 
Universitat de Lleida. 

Premi Alumni

El 26 de novembre de 2018 va tenir 
lloc el lliurament del Premi Alfons de 
Borja 2018, de l’associació d’Alumni 
UdL. En aquesta edició es va premiar 
l’enginyera Núria Carretero, antiga 
alumna d’Informàtica de l’Escola 
Politècnica Superior de la Universitat 
de Lleida. 

DAVID GOZAL  
I HORACIO CAPEL,  
HONORIS CAUSA 
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Enfortint la qualitat  
i el prestigi dels graus  
i màsters

La Universitat de Lleida ha desenvo-
lupat la seva activitat docent durant el 
curs 2018-2019 amb l’objectiu d’oferir 
un servei de qualitat a la ciutadania 
formant futurs professionals de les 
diverses branques del coneixement 
mitjançant els títols de grau i màster, i 
també dels programes de doctorat que 
ofereixen els diferents centres de la 
nostra institució. 
Per tal de consolidar la qualitat dels 

seus estudis, la UdL ha impulsat de 
comú acord amb les seves facultats 
i escoles un conjunt d’activitats i ha 
continuat implementant el Programa 
per a l’impuls del prestigi acadèmic i 
social dels títols oficials de la UdL en la 
convocatòria de 2019, que mobilitza, 
a través d’una dotació important de 
recursos, accions significatives dels 
centres per consolidar i potenciar la 
qualitat integral i el prestigi de l’oferta 
acadèmica. Així mateix, s’ha continuat 
desplegant el Programa de suport al 
professorat en activitats acadèmiques 
dirigides per a la millora de la docèn-
cia al grau. D’altra banda, s’ha posat 
en funcionament la segona edició del 

Programa per al desenvolupament de 
la docència online a la UdL 2017-2020, 
que aposta per una formulació insti-
tucionalitzada de la docència en línia, 
amb formats diversos i flexibles, amb 
un fort component d’innovació docent 
i d’internacionalització, però que es 
focalitza sobretot a impulsar una oferta 
formativa de graus i de màsters en 
línia (no presencials o semipresen-
cials) de qualitat i amb prestigi social. 
Per tant, aquest programa no s’aplica 
a assignatures individuals, sinó que 
s’aplica globalment a tot un projecte 
acadèmic, sigui un grau, un màster 
oficial o un projecte formatiu integrat 
de grau i de màster.
Paral·lelament, per fer viable totes les 

iniciatives relacionades amb l’àmbit 
de l’ocupabilitat, que s’ha convertit 
en unes de les senyes d’identitat de 
l’oferta docent de la UdL, s’ha treballat 
per enfortir l’Oficina de Pràctiques. 
Aquesta oficina desenvolupa una 
intensa activitat de gestió dels conve-
nis que vehiculen les pràctiques dels 
estudiants amb multitud d’empreses, 
institucions i organitzacions locals, 
nacionals i internacionals.
Així mateix, aquest curs hem con-

tinuat un procés de consolidació 
i d’expansió de la nostra activitat 

acadèmica fora del territori lleidatà. En 
efecte, d’una banda, tenim un centre 
adscrit a Barcelona, l’Escola Univer-
sitària de Turisme Ostelea, i s’està 
negociant perquè des de l’Ateneu 
Barcelonès sigui possible adscriure’s 
a la UdL oferint-ne un màster oficial. 
D’altra banda, la UdL ja disposa d’un 
centre adscrit a la ciutat de Madrid, 
Next Centro de Estudios Superiores, 
que també ha activat un màster. Però, 
sobretot, el desenvolupament més 
clar d’aquesta política es concreta en 
la creació i consolidació del Campus 
Universitari d’Igualada-UdL, que ja 
funciona des del dia 1 de setembre 
de 2018. Aquest campus ofereix els 
graus en Infermeria, en Enginyeria en 
Organització Industrial i Logística, en 
Química, en Tècniques d’Interacció 
Digital i Computació, i el doble grau en 
Nutrició Humana i Dietètica i Fisiote-
ràpia. A aquesta llista de títols hi hem 
d’incorporar el màster en Enginyeria 
del Cuir, i el màster en Simulació i 
Atenció al Pacient —aquest darrer, 
però, no començarà les classes fins 
al curs 2020-2021. Aquesta aposta 
acadèmica pot significar que d’aquí 
quatre o cinc anys la UdL sumi quasi 
mil estudiants més a les matriculaci-
ons, però a la localitat d’Igualada.

3. DOCÈNCIA

36 GRAUS

13 DOBLES GRAUS

L’OFERTA ACADÈMICA 
OFICIAL DE LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA

42 MÀSTERS

1 DOBLE MÀSTER
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L’oferta acadèmica  
del curs 2018-2019

En aquest curs, la UdL disposa de 
36 graus i 13 dobles graus actius, als 
quals cal afegir un total de 42 màs-
ters i 1 doble màster. És la xifra més 
elevada a què hagi arribat aquesta 
universitat, que s’incrementarà en el 
curs següent amb l’entrada en funci-
onament del grau en Disseny digital 
i Tecnologies Creatives, i els màsters 
en Fructicultura i en Mercat digital: 
Estratègies Jurídiques i Econòmiques.

Qualitat de la docència

La UdL, com la resta d’universitats 
del sistema universitari català i es-
panyol, segueix plenament compro-
mesa a garantir la qualitat de la seva 
oferta docent. Durant aquest any 
s’han continuant desenvolupant els 
processos de verificació, en els quals 
participen un nombre considerable 
de membres del professorat i del 
personal d’administració i serveis.

Evolució de la matrícula 
durant el curs 2018-
2019

En aquest curs, la UdL ha sumat un 
total de 11.002 estudiants de grau, 
màster i doctorat, incloent-hi també 
els estudiants procedents dels dife-
rents programes de mobilitat nacional i 
internacional. Aquesta és la xifra, sens 
dubte, més elevada dels darrers anys, 
ja que ha permès a la UdL recuperar els 
valors assolits en el curs 2001-2002. 
Alguns trets definidors de l’evolució 

de les matriculacions són els següents:
• El percentatge de creixement ha estat 

del 5,6 % respecte a l’any anterior. 
• Si bé els graus creixen en un 3 %, 

els màsters mostren una forta recu-
peració anual xifrada en el 30 %. Els 
estudiants en programes de mobili-
tat han augmentat un 30 %.

• La UdL cobreix el 93 % de les places 
de grau que oferta i el 65 % de les 
de màster. 

• Aquest curs 2018-2019 ha crescut 
en un 5,9 % l’entrada de primer curs 
dels graus. 

• El 79 % són estudiants de grau, 
un 11 % de màster i la resta de 
doctorat (6 %) i de mobilitat (4 %).

• El 57 % dels estudiants de la UdL 
són dones i un 43 % homes, tot i 
que hi ha notables diferències per 
titulacions i per centres.

• El 53 % dels estudiants resideixen 
a la província de Lleida i el 47 % 
restant dels nostres estudiants 
viuen fora d’aquesta província.

• Les dades sobre les matriculacions 
de la UdL reflecteixen que cap-
ta un nombre sensiblement baix 
d’estudiants de nacionalitat es-
trangera que resideixen habitual-
ment al nostre país (immigrants i/o 
fills d’immigrants), ja que una part 
important d’aquest grup després 
de l’educació obligatòria s’adreça 
directament al mercat laboral i no 
segueix estudis superiors.

• El 13 % dels estudiants de la UdL 
tenen nacionalitat estrangera. 

• Cal retenir que a la UdL hi ha 
estudiants de més de 86 països 
diferents.

57% SÓN DONES

11.002 ESTUDIANTS 
DE GRAU, MÀSTER I DOCTORAT

43% SÓN HOMES
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Oferta acadèmica de graus i dobles graus, curs 2018-2019

Oferta de graus i dobles graus pel curs 2018-2019
Graus
Administració i Direcció d’Empreses Estudis Anglesos 

Arquitectura Tècnica i Edificació Filologia Catalana i Estudis Occitans 

Biotecnologia Filologia Hispànica 

Ciència i Tecnologia dels Aliments Fisioteràpia 

Ciències Biomèdiques Geografia 

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport Història 

Comunicació i Periodisme Audiovisuals Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic 

Dret Infermeria (Lleida)

Educació Infantil Infermeria (Igualada)

Educació Primària Medicina 

Educació Social Nutrició Humana i Dietètica

Enginyeria Agrària i Alimentària Psicologia

Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat Relacions Laborals i Recursos Humans

Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica Treball Social

Enginyeria en Organització Industrial i Logística Turisme 

Enginyeria Forestal Turisme i Oci 

Enginyeria Informàtica Tècniques d’Interacció Digital i Computació 

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Química

Dobles graus
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Grau en Fisioteràpia 

Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció Empreses 

Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplicades i Traducció

Grau en Filologia Hispànica i Grau en Llengües Aplicades i Traducció

Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Grau Turisme

Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia

Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans i Grau en Llengües Aplicades i Traducció

Oferta acadèmica de màsters i dobles màsters, curs 2018-2019

Oferta de màsters per al curs 2018-2019
Doble màster
Doble Titulació Màster en Advocacia i Màster en Sistema de Justícia Penal

Màsters
Advocacia Gestió de Sòls i Aigües

Comunicació Política Avançada Gestió Esportiva 

Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social

Direcció i Gestió Laboral Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària 

Director Esportiu Gestió Internacional del Turisme

Dret Esportiu Gestió Turística Sostenible de Recursos i Destins

Dret Esportiu Internacional/International Sports Law Identitat Europea Medieval

Educació per a la Salut Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral

Enginyeria Agronòmica Investigació Biomèdica

Enginyeria de Forests Llengües Aplicades

Enginyeria del Cuir Millora Genètica Vegetal

Enginyeria Industrial Màrqueting de Mitjans Socials 

Enginyeria Informàtica Neuropsicologia 

Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants Peritatge, Avaluació i Anàlisi d’Obres d’Art

Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recursos Naturals  
al Mediterrani

Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió  
del Medi Ambient (No Activat)

Master of Science Erasmus Mundus in Spatial and Ecological 
Modelling in European Forestry

Protecció Integrada de Cultius

Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat Psicologia General Sanitària 

Formació Avançada del Professorat d’Educació Infantil i Primària Psicopedagogia

Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Profes-
sional i Ensenyament d’Idiomes

Recerca en Salut

Gestió Administrativa Sanitat i Producció Porcina 

Gestió d’Àrees de Muntanya Sistema de Justícia Penal
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Evolució global de la matriculació d’estudiants de la UdL, curs 2018-2019

Tipologia de l’estudi Total estudiants matriculats 
curs 2018-2019

Total estudiants matriculats 
curs 2017-2018

Diferència 
absoluta

Diferència %

Graus i Dobles Graus 7.981 7.745 236 3,05

Màsters i Dobles Màsters 918 861 57 6,62

Total centres propis 8.899 8.606 293 3,40

Graus i Dobles Graus 763 738 25 3,39

Màsters i Dobles Màsters 283 142 141 99,30

Total centres adscrits 1.046 880 166 18,86

Doctorat 633 611 22 3,60

Mobilitat 424 326 98 30,06

Total estudiants 11.002 10.423 579 5,56

Nous estudiants de Graus i Dobles Graus 2.201 2.079 122 5,87

Nous estudiants de Màsters i Dobles Màsters 735 666 69 10,36

Matrícula per centres de la UdL, curs 2018-2019

Centres universitaris curs 2018-2019 curs 2017-2018 % de diferència

Escola Politècnica Superior 1.029 839 22,65

Facultat de Dret, Economia i Turisme 1.592 1.652 -3,63

Facultat de Lletres 853 775 10,06

Escola Tècnica d’Enginyeria Agrària 1.354 1.271 6,53

Facultat de Medicina 994 1.026 -3,12

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 781 778 0,39

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social 2.296 2.265 1,37

INEFC 738 659 11,99

Escola de Relacions Laborals 83 88 -5,68

Escola Universitària de Turisme-Ostelea 201 133 51,13

Centro de Estudios Superiores-NEXT 24

Doctorat 633 611 3,60

Mobilitat 424 326 30,06

Total UdL 11.002 10.423 5,56

EL 5,6% HA ESTAT EL 

PERCENTATGE DE CREIXEMENT 

DE LA MATRÍCULA RESPECTE 

L’ANY ANTERIOR
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Vies d’accés als graus de la UdL, curs 2018-2019
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Universitat de Lleida universitats públiques
presencials

universitats privades
presencials

UOC total sistema universitari català

Via 0 Estudiants procedents de batxillerat amb PAU o assimilats, Via 7 Estudiants procedents de PAU i assimilats que tenen començats estudis universitaris

Via 4 Estudiants procedents de cicle formatiu de grau superior, formació professional de 2o grau i assimilats, Via 8 Estudiants procedents de cicles formatius de
grau superior, formació professional de 2o grau i assimilats que tenen començats estudis univ
Via 2 Estudiants amb estudis universitaris, diplomatures o llicenciatures i assimilats

Via 9 Via 10 i via 11 Estudiants procedents de les proves d'accés per als més grans de 25 anys, 40 anys i 45 anys

Dones i homes entre els estudiants de la UdL,  
curs 2018-2019
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Distribució de dones i homes entre els estudiants de la 
UdL 
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Dones Homes

Distribució dels estudiants de la UdL per edat,  
curs 2018-2019 (%)
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Les procedències territorials dels estudiants  
de la UdL, curs 2018-2019 (%)

Lleida ciutat
20,17

resta de la província de 
Lleida
32,69
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16,17
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Lloc de residència dels estudiants de la UdL, curs 2018-2019 (en %): grans àmbits

Presència d’estudiants estrangers, curs 2018-2019
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Percentatge d'estudiants de nacionalitat estrangera de la UdL per tipologia d'estudis, curs 2018-
2019 (%)

Principals nacionalitats entre els estudiants 
estrangers de la UdL, curs 2018-2019

ROMANIA
11,7%

COLÒMBIA
7,9%

ITÀLIA
7,3%

ANDORRA
7,0%

MÈXIC
6,1%

BRASIL
5,5%

XILE
5,4%XINA

5,0%
EQUADOR

4,6%

MARROC
4,6%

PERÚ
2,9%

PORTUGAL
2,4%

ARGENTINA
1,8%

FRANÇA
1,8%

UCRAÏNA
1,7%

RÚSSIA
1,5%

REPÚBLICA DE COREA
1,4%

resta de 71 països
21,3%

Estudiants de la UdL amb nacionalitat estrangera, curs 2018-2019 (en % sobre el total)
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Col·laboració amb  
la càtedra d’emprenedoria 

La Universitat de Lleida ha col·laborat 
amb la càtedra Santander d’Empre-
nedoria Universitària. En destaquem 
les accions dirigides als concursos i 
als premis d’emprenedoria. La UdL 
ha col·laborat en l’organització de 
concursos impulsats per fomentar la 
creació d’empreses promogudes per 
estudiants, titulats o investigadors en 
formació de la UdL i animar aquests 
col·lectius a aplicar els coneixements 
obtinguts en la seva etapa de formació 
universitària en el desenvolupament de 
productes i/o serveis que puguin ser 
explotats comercialment. 
Com a concurs específic per incubar 

idees emprenedores la UdL coordina el 
programa Explorer: Joves amb Idees. 
L’Explorer és un programa patrocinat 
pel Banc Santander que es convoca 
anualment amb l’objectiu d’impulsar 
el talent jove i l’esperit emprenedor de 
joves d’entre 18 i 31 anys, i que els 
ofereix suport, formació i assessora-
ment per elaborar plans de negoci i per 
crear la seva empresa. En cada edició hi 
ha vint projectes emprenedors de la UdL 
que es beneficien d’aquest programa. 
• En la mateixa línia, la Universitat 

participa en altres tipus de premis i 

concursos, com en el cas dels pre-
mis a l’emprenedoria Iberus - CLH 
Emprende, organitzat per Campus 
Iberus. Des de la UdL s’ofereix su-
port i acompanyament als projectes 
sorgits entre els nostres estudiants, 
titulats o investigadors i que partici-
pen en el concurs. 

Altres accions que s’impulsen des del 
Vicerectorat en la línia de les actuacions 
de la càtedra Santander d’Emprenedoria 
Universitària inclouen el Servei d’As-
sessorament a la Creació d’Empreses. 
Amb aquest servei el que es pretén és 
incentivar la creació d’empreses dels 
membres de la comunitat universitària. 
S’ofereix un assessorament inicial de 
suport en el desenvolupament de la idea 
de negoci i l’elaboració del pla d’em-
presa, sessions de networking i xarxes 
de relacions i acompanyament en els 
primers anys de vida de l’empresa. Entre 
el 2017 i el 2018 han rebut suport i as-
sessorament 37 projectes emprenedors.

Rànquings

La Universitat de Lleida segueix ben 
posicionada en els principals rànquings 
nacionals i internacionals:
• En el ShanghaiRanking’s Global 

Ranking of Academic Subjects 

2018, en l’àmbit de food science & 
technology va quedar en la posició 
41; en els d’agricultural sciences i 
veterinary science, entre les posici-
ons 101 i 150, i en el d’energy scien-
ce & engineering, entre les posicions 
301 i 400.

• En l’U-Multirank 2018, va quedar en 
la posició 331 de les 1614 univer-
sitats analitzades. Se’n feia aquest 
comentari: “The UdL stands out in 
teaching & learning, of special in 
the assessment the students, and in 
regional engagement”.

• En el rànquing CyD 2018, va ser 
considerada la primera universi-
tat en pràctiques en empresa de 
la regió i la desena universitat en 
recerca.

• En l’U-Ranking 2019 va ser con-
siderada la quarta universitat de 
l’Estat en docència, la cinquena en 
rendiment i la setena en recerca.

Enquestes

A propòsit de les enquestes, s’ha 
consolidat el nou qüestionari sobre 
la satisfacció dels estudiants amb la 
docència en les assignatures de grau 
i màster que es va assajar com a pro-
jecte pilot el curs passat. 

4. QUALITAT

NOU EDIFICI DELS ESTUDIS 
DE VETERINÀRIA

LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
BEN POSICIONADA EN ELS 
PRINCIPALS RÀNQUINGS 
NACIONALS  
I INTERNACIONALS
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Durant el primer quadrimestre del curs 
2018-2019 s’ha implantat el nou qües-
tionari a tota la docència de grau i màs-
ter i s’ha canviat la manera de recollir 
els resultats: de l’enquesta en paper 
s’ha passat a l’enquesta electrònica en 
totes les assignatures de màster. 
Així mateix, s’ha replantejat el siste-

ma d’enquestes a la formació con-
tinuada amb un nou qüestionari de 
satisfacció a l’estudiant que ha cursat 
aquest tipus de formació.

Acreditacions externes 
de graus i màsters

Al llarg del curs 2018-2019 han 
continuat les acreditacions de progra-
mes de grau i màster. Per a la majoria 
de titulacions, aquesta avaluació ha 
suposat la segona acreditació des dels 
inicis de la titulació, ara fa vuit anys. 

A la Facultat de Dret i Economia s’hi 
han fet sis acreditacions, mentre que 
a la de Lletres se n’han fet dues. D’al-
tra banda, a la Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia s’hi han fet dues acre-
ditacions; a l’Institut Nacional d’Edu-
cació Física de Catalunya (Lleida) se 
n’han fet quatre i a l’Escola Universi-
tària de Turisme Ostelea (Barcelona) 
se n’ha fet una. 

Avaluació Docent  
del Professorat

La Comissió d’Avaluació de la Universitat 
(CAU) ha aprovat un nou manual d’ava-
luació que s’implantarà en la propera 
convocatòria d’avaluació dels trams do-
cents del professorat, el gener del 2020. 
El nou manual aporta com a princi-

pals novetats una major implicació 
dels responsables de la docència del 

professorat (centres i departaments), 
una valoració dels resultats acadè-
mics tenint en compte els rendiments 
diferencials en cada titulació i nivell, 
i un replantejament i millora de les 
condicions per obtenir l’excel·lència 
docent. 

La plataforma d’anàlisi  
de dades de la UdL: DATA

Al llarg d’aquest any s’han ampliat 
les solucions sobre els quadres de 
comandament que permeten ana-
litzar de manera gràfica un conjunt 
d’indicadors claus. Així, s’ha com-
pletat la visualització gràfica dels 
indicadors de seguiment del pla 
estratègic de la UdL i els indicadors 
clau per al seguiment del sistema de 
garantia interna. 

CONSOLIDACIÓ D’UN NOU 
QÜESTIONARI SOBRE 
LA SATISFACCIÓ DELS 
ESTUDIANTS AMB LA 
DOCÈNCIA

NOU MANUAL D’AVALUACIÓ 
DEL PROFESSORAT

UNITAT QUIRÚRGICA DOCENT 
DE VETERINÀRIA
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La recerca és una de les tasques 
estratègiques que té encomanades la 
Universitat. La producció de coneixe-
ment i la seva transferència a la societat 
per aportar-hi un valor afegit i millorar la 
qualitat de vida de les persones són els 
objectius finals de la institució. El me-
canisme més rellevant de transferència 
del coneixement de les universitats 
és la formació de titulats competents 
en coneixements i habilitats i la seva 
inserció en el món laboral. 

Finançament  
de la recerca

Atès que la captació de recursos en 
convocatòries competitives és clau per 
a la recerca, la Universitat de Lleida 
estimula la participació i valora l’èxit 
en les convocatòries competitives.
La UdL va enviar 47 sol·licituds de 

projectes a les convocatòries del 2018 
de generació del coneixement i rep-
tes del Pla nacional, que suposen un 
import demanat de 8.955.259,61 €. 
En data 26 d’abril de 2019 es va pu-

blicar a la seu electrònica del Ministeri 
de Ciència, Innovació i Universitats la 
Resolució provisional de la convocatò-
ria 2018 de projectes del Pla nacional, 
que atorga provisionalment 27 pro-

jectes a la Universitat de Lleida per un 
import total de 3.127.191 €.

Suport a la recerca

La Universitat de Lleida, conscient de 
la importància de les persones i els 
factors que les envolten per a l’èxit en 
la recerca, ha gestionat diferents con-
vocatòries per a personal predoctoral 

en formació. El nombre total de beques 
i contractes predoctorals que s’han 
atorgat durant el 2018 és de 57.
D’altra banda, gràcies al finançament 

del projecte Iberus Talent, impulsat 
pel Campus Iberus, la Universitat de 
Lleida tindrà en els pròxims cinc anys 
deu places d’investigador en formació 
de Marie Sklodowska-Curie corres-
ponents a la convocatòria H2020-CO-
FUND2017. 

5. RECERCA, TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA

MÉS DE 3 MILIONS 
D’EUROS DE FINANÇAMENT 
OBTINGUTS EN PROJECTES 
DE RECERCA

57 BEQUES 
I CONTRACTES 
PREDOCTORALS

10 PLACES 
D’INVESTIGADOR/A 
EN FORMACIÓ MARIE 
SKLODOWSKA-CURIE
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Fons dels recursos no competitius (en M€).  
Import de l’anualitat 2018

82%

18%

Fons dels recursos no competitius (en M€)
Import de l'anualitat 2018
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Producció científica classificada al Carhus+. 
Any 2018
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Any 2018
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Origen dels recursos competitius (en M€).
Convocatòries del 2018
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Origen dels recursos competitius (en M€)
Convocatòries del 2018
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Unitat de 
Desenvolupament  
i Cooperació

La Unitat de Desenvolupament i 
Cooperació s’estructura en tres àrees 
diferenciades: la de cooperació, la de 
sensibilització i la de formació. 

Àrea de cooperació

A l’àrea de cooperació es fan accions 
vinculades amb la cooperació per al 
desenvolupament de zones desfavo-
rides mitjançant ajuts a projectes de 

cooperació internacional, a mobilitats 
solidàries i a recerques sobre el Quart 
Món. Aquestes accions són dutes a ter-
me per membres de la comunitat uni-
versitària (PDI, PAS i alumnat) i s’adre-
cen als països en una situació més 
desafavorida segons la llista de l’índex 
de desenvolupament humà (IDH) del 
Programa de les Nacions Unides per 
al desenvolupament (PNUD). Poden 
disposar d’un finançament gràcies al 
0,7 % dels ingressos per matrícules i 
a l’aportació del PDI i el PAS adherit a 
la campanya “Dona el teu 0,7 %”. Són 
les següents:

• Ajuts a projectes de cooperació al 
desenvolupament. Són projectes 
impulsats en col·laboració amb 
institucions o col·lectius dels paï-
sos receptors. Es prioritzen els que 
inclouen la transferència de conei-
xements i l’enfortiment dels siste-
mes universitaris, el sector primari 
i les infraestructures. Aquest curs 
2018-2019 s’han seleccionat tretze 
projectes que a posteriori hauran de 
repercutir en la mateixa UdL mitjan-
çant una transmissió de l’experièn-
cia i dels coneixements adquirits. 

6. PROJECCIÓ I COOPERACIÓ

Accions en l’àrea de cooperació per sectors i països

1
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1

1

1

1
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ANY 2019
PAÏSOS

El Salvador

Equador

Brasil

Txad

Kirguizistan

Gàmbia

Algèria

Moçambic

Ruanda

1

71

4

Agricultura

Educació superior

Ramaderia

Formació

SELECCIONATS 13 
PROJECTES DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT

LA UDL HOMENATJÀ  
ARCADI OLIVERES
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• Ajuts a projectes de mobilitat soli-
dària (accions de cooperació) o de 
mobilitat curricular (TFG, TFM, pràc-
ticums o equivalents). Aquest curs 
2018-2019 s’han subvencionat 43 
projectes de mobilitat, i les principals 
destinacions han estat Gàmbia, el 
Txad, Ruanda i el Senegal. 

• Ajuts a projectes de recerca sobre 
el Quart Món. Aquesta modalitat de 
la convocatòria persegueix l’objectiu 
d’afavorir la recerca i el coneixement 
sobre el Quart Món; per tant, els 
projectes que s’hi presenten es duen 
a terme en un àmbit local. Mitjançant 
la recerca i l’aprofundiment en el 
coneixement d’aquesta realitat es 
pretén fer-la visible i analitzar-ne 

les conseqüències que derivin en 
una transformació social neces-
sària. Per aquesta convocatòria es 
finançarà l’estudi “El futur dels fills 
i filles menors d’edat de les famílies 
en situació de cronicitat als serveis 
bàsics d’atenció social al municipi de 
Lleida”, a càrrec d’un equip del De-
partament de Geografia i Sociologia.

• Assessorament als projectes Eras-
mus+ KA2. La UdL fa l’assistència 
administrativa a tres projectes des 
de l’any 2017. En tots ells la UdL hi 
participa com a entitat sòcia. Són els 
següents: DualEdu, TAEC i Women in 
Power, coordinat pel Campus Iberus. 
L’any 2018 es van presentar nou 
projectes, dels quals la Unió Europea 

va concedir quatre a la Universitat: 
tres —GEFA/GIFT, Skills 4 smart 
TCLF, i l’SPICEY— en què la Univer-
sitat és sòcia i un —el projecte nú-
mero 2018-1-ES01-KA201-050269 
“Famílias y escuelas. La implicación 
de las familias extranjeras en la 
escuela”— en què la Universitat 
de Lleida coordina el projecte. En el 
primer semestre de l’any 2019 s’han 
sol·licitat deu projectes, dos projec-
tes en què la Universitat de Lleida és 
la institució coordinadora i la resta 
en què participa com a sòcia.

• Programa UdL Refugi. Aquest curs 
2018-2019 s’ha consolidat la 
Comissió UdL Refugi. Això ha estat 
possible gràcies al compliment del 

7%

43%
50%

DONES
COOPERACIÓ MOBILITAT TOTAL

29%

21%

50%

HOMES
COOPERACIÓ MOBILITAT TOTAL

CONSOLIDADA LA COMISSIÓ 
UDL-REFUGI

43 PROJECTES DE 
MOBILITAT SUBVENCIONATS

Participació per sexe en les accions de l’àrea de cooperació

Dones Homes
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conveni que ja es va signar entre 
la Generalitat de Catalunya i les 
universitats catalanes. Aquest curs 
s’ha iniciat un nou servei per donar 
resposta a les peticions del profes-
sorat relacionades amb la convo-
catòria Eramus+ KA2 i KA3. 

Àrea de sensibilització

A propòsit de la sensibilització, a 
través de la UdL es gestionen expo-
sicions, cicles de cinema, jornades i 
voluntariat. Aquest curs s’han fet les 
activitats següents:
Exposicions i cicles de cinema:
• Exposició “Les veus de l’aigua”, 

amb fotografies de Pepe Navarro, 
de l’associació Aigua pel Sahel. 

• Exposició “Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) –de 
Lleida al món”, de l’Ajuntament de 
Lleida. 

• Exposició “Malbaratament d’ali-
ments? Amb el menjar no s’hi 
juga”, de la Xarxa de Consum 
Solidari. 

• Exposició “La Fundació de Dones 
Lliures a Rojava i Síria (WJAR)”, 
amb fotografies d’Anja Flach, 
Ercan Ayboga, Michael Knapp, de 
l’agència fotogràfica de dones 

JINHA i de la plataforma Azadí en 
solidaritat amb el poble kurd. 

• Exposició fotogràfica “L’esperança 
del reciclatge”, de l’Associació 
Cultural dels Amics del Castell de 
Concabella. 

• El quinzè cicle de cinema i drets 
humans. 

Jornades:
• VIII Jornada de Voluntariat Social 

(9-10-2018).
• Jornada Tècnica: Els Sòls i els 

Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) (5-12-2018).

• Voluntariat. La UdL aposta per 
una educació integral que, a més 
de formar bons professionals, vol 
contribuir a forjar una ciutadania 
activa, responsable i compromesa 
amb el valor de la solidaritat i el 
progrés de la societat cap a una 
major justícia social. S’ofereix 
voluntariat en més de 35 entitats 
de Lleida, en col·laboració amb la 
Comissió 3.4. 

Àrea de formació 

La UdL fa cursos elaborats amb 
l’objectiu de formar persones crítiques 
i socialment responsables. Aquests 
cursos són els següents:

• Aules contra la pobresa. Enguany, 
s’ha arribat a la sisena edició del 
programa Aules contra la Pobresa; 
consisteix a introduir continguts i 
competències sobre desenvolupa-
ment, cooperació i solidaritat en 
el currículum dels estudiants de la 
UdL. 

• Aprenentatge servei amb alum-
nat de la Universitat de Lleida. 
La Unitat de Desenvolupament 
i Cooperació gestiona la col·la-
boració amb la Facultat de Dret, 
Economia i Turisme en el marc del 
programa d’aprenentatge servei 
(ApS) aplicat als treballs de final de 
grau (TFG) dels alumnes d’aques-
tes titulacions. Consisteix a fer que 
part dels estudiants dels graus 
de Dret, ADE o Turisme elaborin 
de manera voluntària un treball o 
estada a diferents entitats usant la 
metodologia APS d’acord amb les 
necessitats concretes detectades 
per la unitat. 

• Aprenentatge servei amb alum-
nes de secundària. Durant el curs 
2018-2019, catorze alumnes de 
quart d’ESO de l’Institut Samuel 
Gili i Gaya de Lleida han participat 
en les activitats que s’emmarquen 
dins del projecte d’aprenentatge 
servei.
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Unitat de Relacions 
Internacionals

La Unitat de Relacions Internacionals 
fomenta, d’una banda, la mobilitat de 
la comunitat universitària de la UdL a 
altres països i acull, de l’altra, estu-
diants, PDI i PAS procedents d’altres 
institucions d’arreu del món.

Estudiants

La mobilitat acadèmica internacional a 
la Universitat de Lleida s’articula a l’en-

torn de diferents programes: el progra-
ma Erasmus+ KA103, per a la mobilitat 
amb universitats europees; l’Erasmus+ 
KA107, per a la mobilitat amb països 
associats; les beques Erasmus pràcti-
ques i el programa de mobilitat propi 
de la UdL. Així mateix, col·labora en els 
programes Study Abroad o els progra-
mes d’estudiants visitants. Igualment, 
els estudiants han pogut participar 
en programes de mobilitat Erasmus+ 
gràcies a la participació de la UdL en 
diferents consorcis (Iberus, Eix). 
Hi ha hagut 432 estudiants de mo-

bilitat sortint, 330 dels quals a l’àmbit 

internacional. D’aquest conjunt 226 
alumnes ho han fet en un Erasmus 
estudis KA103 o KA107, 104 en el 
programa de mobilitat de la UdL i 43 
en l’Erasmus pràctiques. 51 estudiants 
han participat en la mobilitat SICUE. 
En total, 3,87 % dels estudiants de la 
UdL ha participat en un programa de 
mobilitat.
D’altra banda, hi ha hagut 424 estu-

diants estrangers de mobilitat entrant. 
Es preveu que aquest curs 2018-

2019 sigui, històricament, el curs amb 
més estudiants de mobilitats entrant i 
sortint a la UdL. 432 ESTUDIANTS  

DE MOBILITAT SORTINT

424 ESTUDIANTS  
DE MOBILITAT ENTRANT
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Estudiants de mobilitat sortint per centres i programes
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Mobilitat dels estudiants per nivell d’estudis

Sortints Entrants* Total

Grau 416 378 794

Màster 7 54 61

Doctorat 1 3 4

*Segons el nivell a la institució d’origen.

Mobilitat dels estudiants segons el sexe

  Sortints Entrants Total

Dones 266 288 554

Homes 158 145 303

Mobilitat del PDI*

Enviats Acollits Total

Membres del PDI 72 85 157

*Les dades del PDI Erasmus KA103 acollit són parcials.

Mobilitat del PAS 

Enviats Acollits Total

Membres del PAS 4 2 6
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A propòsit de nous edificis, s’ha finalit-
zat la urbanització de l’entorn de l’edifici 
de Biomedicina al campus de Ciències 
de la Salut; s’ha posat en funcionament 
l’edifici de la Unitat Quirúrgica Docent 
(UQD) al campus de l’ETSEA a Torrela-
meu; s’ha acabat la construcció de la 
primera fase de l’edifici polivalent 2 al 
campus de Cappont i s’ha signat el con-
tracte per a la construcció de la segona, 
i s’ha fet el seguiment de les obres de 
l’Ajuntament d’Igualada a l’edifici La 
Teneria per als estudis de l’àmbit de les 
ciències de la salut al campus d’Igua-
lada. L’edifici de la UQD s’ha dotat del 
material necessari per complementar 
les instal·lacions del doble grau en Vete-
rinària i Ciència i Producció Animal, únic 
a Espanya. En l’apartat d’obres, destaca 
l’adequació de l’espai de l’Escola de 
Doctorat al campus de la Facultat de 
Lletres, després de l’aprovació de la 
seva conversió en un centre de la UdL 
pel Consell de Govern; del laboratori de 
pràctiques per al nou grau en Disseny 
Digital i Tecnologies Creatives (EPS) i de 
l’aula d’informàtica del campus d’Igua-
lada.
Així mateix, s’han continuat les ac-

tuacions en matèria d’energia enca-
minades a optimitzar la contractació 
dels subministraments i a optimitzar i 
millorar l’eficiència energètica de les 
instal·lacions.

Recursos de tecnologies 
de la informació  
i comunicació (TIC)

La gestió de les infraestructures i 
serveis de la UdL basats en les TIC la 
duu terme la Unitat de Sistemes d’In-
formació i Comunicacions (http://www.
udl.cat/ca/serveis/asic/). Els serveis 
més rellevants que han implementat o 
millorat han estat:
• Entre els serveis TIC de suport a la

docència, el desenvolupament d’un 
mòdul per a la gestió de la propi-
etat intel·lectual, la creació d’un 
servei de virtualització d’escriptoris 
i de virtualització d’aplicacions i la 
implementació del procés de plani-
ficació d’enquestes virtuals d’opinió 
dels estudiants de graus i màsters.

• Entre els serveis TIC de suport a la
gestió, la implementació d’una capa 
d’interoperabilitat per intercanvi 
de dades amb l’AppUdL i la seu 
electrònica, la implementació d’un 
nou servei de gestió dels projectes 
d’innovació docent i de recerca fo-
ranes, l’adaptació al nou Pla general 
de comptabilitat de la Generalitat de 
Catalunya, la implementació d’un 
mòdul de comandes i d’una eina de 
càrrega massiva de dades al gestor 
documental i el desenvolupament 
i posada en marxa del sistema de 

registre de sol·licituds específiques 
per als estudiants estrangers.

• Entre les actuacions en infraestruc-
tures TIC, la renovació del Centre
de Processament de Dades i dels
sistemes de protecció contra talls
elèctrics i la dotació de serveis al
nou campus d’Igualada, a la planta
pilot de tecnologia dels aliments del
PCiTAL i a la UQD de Torrelameu.

Recursos documentals

La gestió dels recursos documentals 
de la UdL i les activitats de formació 
i suport als membres de la comunitat 
universitària en aquest àmbit la duu a 
terme la Unitat de Biblioteca i Docu-
mentació (http://sbd.udl.cat/es/). 
A l’apartat d’inversions, destaca la po-

sada en funcionament del sistema RFID 
a la biblioteca de Cappont, amb la qual 
finalitza la implantació d’aquest siste-
ma a les biblioteques dels campus de la 
UdL a Lleida. 
Les mesures en aquest àmbit s’em-

marquen en el Pla d’actuacions 2016-
2020 de BiD, del qual s’han assolit 
el 83 % de les accions previstes dels 
objectius estratègics. Les actuacions i 
fets més destacats són:
• La celebració del vintè aniversari de

la biblioteca de Ciències de la Salut.

7. INFRAESTRUCTURES, COMPROMÍS
SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

NOVA UBICACIÓ DE L’ESCOLA 
DE DOCTORAT AL CAMPUS 
DE RECTORAT

EDIFICI DE BIOMEDICINA

http://www.udl.cat/ca/serveis/asic/
http://www.udl.cat/ca/serveis/asic/
http://sbd.udl.cat/es/
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• Les accions per aplicar la política
d’accés obert a la documentació
científica i per potenciar la visibilitat
dels resultats de recerca dels grups
de la UdL —com el nou disseny de la
pàgina principal del Repositori Obert
UdL, pensat per fer-la més atractiva i
amigable als usuaris— i el dipòsit de
la tesi número 1.000 de la UdL a TDX.

• L’actualització de la carta de serveis
de Biblioteca i Documentació.

• L’ampliació de la col·lecció de llibres
electrònics.

• El nou aplicatiu per gestionar les
activitats de formació d’usuaris de les
biblioteques.

• La participació en la segona edició del
MicroMOOC sobre accés obert, impar-
tit a través de Twitter.

• La realització de cinc exposicions.

Promoció de la salut

En l’àmbit de la promoció de la salut 
dels membres de la comunitat univer-
sitària, s’han portat a terme diferents 
accions, totes guiades per estudiants 
del darrer curs o graduats de la titula-
ció de Fisioteràpia. Les més destaca-
des han estat:
• Classes d’activitat física a cada

campus, amb una periodicitat set-
manal durant tot el curs acadèmic.

• Classes de salut i moviment, amb
una periodicitat setmanal al gimnàs
de la Facultat d’Educació, Psicolo-
gia i Treball Social del campus de
Cappont.

• Les marxes nòrdiques.
• Les pauses saludables.
• Els tradicionals esmorzars i berenars

saludables.
• Els tallers i les xerrades saludables so-

bre activitat física i hàbits saludables.
• Les campanyes de sensibilització i

divulgació en línia.
• La col·laboració amb la càtedra

DOTS en el repte #O10kUdL_2019.

Seguretat i salut laborals

La coordinació de les accions en 
l’àmbit de la seguretat en el treball, 
higiene industrial, ergonomia, psico-
sociologia i vigilància de la salut la 
duu a terme la Unitat de Prevenció 
de Riscos Laborals. Aquesta unitat 
ha actualitzat revisions de les ava-
luacions de riscos i ha ampliat els 
plans d’autoprotecció en diferents 
edificis, gràcies als quals s’han dut a 
terme millores tècniques dels edifi-
cis. D’altra banda, s’ha avançat en 
la implementació de mesures cor-
rectores dels resultats de l’avaluació 

de riscos psicosocials del PAS. Amb 
l’objectiu de millorar la informació a 
l’abast dels membres de la comunitat 
universitària, s’han produït quinze 
càpsules informatives en format 
audiovisual sobre seguretat i salut 
laborals. 

Medi ambient

La coordinació i la impulsió d’acci-
ons en l’àmbit de l’ambientalització i 
de la sostenibilitat a la UdL les duu a 
terme la Comissió de Medi Ambient 
de la UdL, una comissió no delegada 
del Consell de Govern de la Univer-
sitat. Un dels seus àmbits d’actuació 
destacats aquest curs acadèmic ha 
estat la mobilitat sostenible, amb la 
compra de dos patinets elèctrics pels 
trasllats entre campus, la finalització 
de dos aparcaments per a més de 
150 bicicletes als campus de l’ET-
SEA i de Cappont i la contractació 
d’una empresa per redactar el Pla de 
mobilitat sostenible de la UdL. Final-
ment, s’ha dut a terme el VII Cicle de 
Xerrades i Tallers i la IX Setmana de 
la Sostenibilitat.

LA UDL COMPROMESA AMB 
LA PROMOCIÓ DE LA SALUT 
I EL MEDI AMBIENT
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Durant el curs 2018-2019 la pro-
gramació dels Serveis Culturals ha 
continuat orientada cap al doble 
objectiu d’assegurar a la comunitat 
universitària una oferta d’activitats de 
lleure i esbarjo atractiva i de fer ressò 
de la presència cultural de la Universi-
tat dins la ciutat de Lleida i les terres 
de Ponent. 
Aquests objectius s’han complert a 

través dels concerts programats en la 
XXVI Temporada Musical; els assaigs 
i actuacions de l’Espai de Teatre; els 
grups de dansa contemporània, l’Uni-
corn (cor de la UdL) i l’Ensemble UdL 
(conjunt instrumental); les exposicions 
programades per les Iniciatives Plàsti-
ques; les projeccions organitzades des 
de la Filmoteca de les Terres de Lleida 
/ Cine-Ull i el quinzè Cicle de Cinema i 
Drets Humans, i les sessions del Rose-
gallibres Club de Lectura de la UdL.

Esports

El Servei d’Esports ha concentrat 
l’activitat esportiva de la Universitat en 
diferents direccions. En les activitats 
dirigides, han participat un total de 101 
alumnes (31 homes i 70 dones), i, en 
les competicions internes programa-
des, hi han pres part 267 alumnes (234 
homes i 33 dones). També s’ha parti-
cipat en diverses lligues i campionats 
universitaris en l’àmbit català, espan-
yol i internacional. En el Campionat de 
Catalunya Universitari hi han participat 
429 alumnes (218 homes i 211 dones). 
En el d’Espanya, 44 alumnes (34 
homes i 10 dones), i en l’internacional, 
24 alumnes (7 homes i 17 dones). Pel 
que fa al medaller, en el Campionat 
de Catalunya Universitari els nostres 
esportistes han obtingut 13 medalles 
d’or, 20 d’argent i 15 de bronze. En el 

Campionat Espanya Universitari els re-
sultats han estat de 4 medalles d’or, 3 
d’argent i 4 de bronze. En els campio-
nats internacionals universitaris, s’han 
obtingut 2 medalles d’or, 1 d’argent i 1 
de bronze. En total els nostres espor-
tistes han guanyat 63 medalles: 19 
d’or, 24 d’argent i 20 de bronze.

Universitat d’Estiu

Durant el mes de juliol de 2019 ha 
tingut lloc la 27a edició de la Universi-
tat d’Estiu de la Universitat de Lleida.
S’han programat 65 cursos distri-

buïts entre 19 seus, a més dels cursos 
virtuals i semipresencials.
La majoria dels cursos tenen lloc 

entre el 25 de juny i el 19 de juliol, tot 
i que també n’hi ha un de programat 
per a la primera quinzena de juny (a 

8. ACTIVITATS CULTURALS

63 MEDALLES
GUANYADES, EN DIFERENTS 
ESPORTS, PELS ESTUDIANTS 
DE LA UDL

EN LA 27a  EDICIÓ, 65
CURSOS DE LA UNIVERSITAT 
D’ESTIU



   MEMÒRIA ACADÈMICA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 2018 / 2019           24ACTIVITATS CULTURALS

la Granadella i Torrebesses) i tres més 
de previstos per a l’agost, el setembre 
i per al dia 5 d’octubre (a Solsona, la 
Granja d’Escarp i Esterri d’Àneu, res-
pectivament).

Centre Dolors Piera 
d’Igualtat d’Oportunitats  
i Promoció de les Dones

L’activitat universitària en igualtat 
de gènere i no discriminació a la UdL 
s’articula al voltant de la docència i 
la recerca (amb formació de matèria 
transversal, amb un màster oficial en 
Estudis de Gènere i Gestió de Polí-

tiques d’Igualtat de la FDET i amb 
la publicació Col·lecció Estudis), la 
divulgació i la sensibilització (amb un 
butlletí mensual, Col·lecció Genuïnes; 
amb la commemoració de diades per 
la lluita dels drets de les dones i amb 
el Punt Violeta), les polítiques d’igualtat 
(amb el II Pla d’igualtat entre dones i 
homes, amb el Reglament d’actuació 
davant supòsits de violència de gènere, 
per raó d’orientació sexual, identitat o 
expressió de gènere i amb la Norma-
tiva per a la presència equilibrada de 
dones i homes als òrgans de govern i 
de representació i altres organismes 
de presa de decisions) i la projecció 
exterior (amb la jornada “Per què no 
puc fer-ho?”). 

Aules d’Extensió 
Universitària

Les Aules d’Extensió Universitària 
han continuat la seva implantació 
territorial amb la posada en fun-
cionament de dues noves aules a 
Bellpuig i les Garrigues Altes (la Gra-
nadella). També s’ha iniciat la vincu-
lació de l’aula de l’Anoia (Igualada) 
amb la UdL. En total s’ha tancat el 
curs amb vint aules distribuïdes pel 
territori. 
El curs 2018-2019 s’han matriculat 

al programa un total de 4.738 alum-
nes (3.439 dones i 1.299 homes), 
amb un increment del 40 % respecte 
del curs 2017-2018.

JORNADA “PER QUÈ NO PUC 
FER-HO?”

4.738 ALUMNES 
MATRICULATS A LES AULES 
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
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Gestió de la política 
de professorat 

La política de professorat es basa en 
tres paràmetres: la capacitat de con-
tractació de nou professorat, la taxa de 
reposició i el professorat per a noves 
titulacions amb finançament específic.
La capacitat de contractació de nou 

professorat per al 2019 està lligada 
amb les baixes de professorat perma-
nent que la UdL va tenir el 2018 (tretze 
baixes). La Direcció General d’Univer-
sitats (DGU) autoritza les universitats a 
cobrir només el 50 % de les baixes de 
l’any anterior. La DGU ha autoritzat set 
noves places a la UdL per al 2019. Així 
doncs, la Universitat ha endegat el pro-
cés per a la convocatòria de set noves 
places de professorat lector en el marc 
de la convocatòria Serra Húnter.
Durant el curs 2018-2019 s’han 

convocat 32 places de professorat 
agregat, catorze de professorat lector 
i tretze corresponents a la posició de 
catedràtic de la Universitat.

Campus Universitari 
d’Igualada-UdL. Nou 
professorat i noves 
titulacions

L’1 de setembre de 2018 es va 
produir la integració de l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada (EEI), fins 
ara un centre adscrit a la UPC, a la 
Universitat de Lleida, un cop liquidat 
el Consorci Escola Tècnica d’Igualada 
(CETI).
Aquesta integració, a més de la in-

corporació a la UdL de les titulacions 
impartides per l’EEI, ha suposat la in-
corporació de trenta nous professors 
a la UdL: catorze professors del CETI, 
set de la UPC i nou corresponents a 
noves incorporacions.

Altres accions

Durant el curs 2018-2019, el Vicerecto-
rat de Personal Acadèmic ha dut a terme 
les accions següents:
• Ha reprès a la UdL les convocatòries

d’ajuts per fer projectes d’innovació i 
millorar la docència. S’han presentat 
44 projectes i s’han concedit divuit 
projectes per valor de 30.000 €.

• Ha elaborat el Programa de reducció
docent per a la intensificació de la re-
cerca després d’un permís de mater-
nitat. S’han concedit sis ajuts que es
gaudiran durant el curs 2019-2020.

• Ha elaborat el nou manual d’avalua-
ció docent del professorat de la UdL,
aprovat pel Consell de Govern del mes
de desembre i que es preveu que entri
en funcionament en la convocatòria
d’avaluació docent de 2019.

9. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

30 NOUS PROFESSORS,
HAN ESTAT INCORPORATS 
A TRAVÉS DEL CAMPUS 
UNIVERSITARI D’IGUALADA  
DE LA UDL
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El programa UdLTreball: 
l’ocupabilitat a la UdL 

La Universitat de Lleida té un programa 
que s’adreça a facilitar l’ocupabilitat 
dels seus estudiants a través d’una 
formació acadèmica i personal amb prou 
reconeixement professional i social, així 
com a desplegar instruments per posar 
en contacte els estudiants amb el món 
empresarial, laboral i professional. 
Així, durant aquest curs s’han dut a 

terme 43 activitats d’orientació pro-
fessional i laboral grupal, amb una 

assistència de 658 persones, i s’ha 
col·laborat en les dotze jornades 
d’orientació professional, organit-
zades pels centres, així com en 
diferents sessions individualitzades 
d’orientació professional.
El Portal de Treball, connectat amb 

el programa de pràctiques externes 
—obligatòries a tots els graus de 
la UdL—, ha rebut aquest curs 470 
ofertes de treball d’empreses, amb 
l’oferta de 852 llocs de treball per a 
les diferents titulacions de la UdL, i 
s’han gestionat 324 demandes.

També s’ha portat a terme la VI 
Fira de l’Ocupació UdLTreball, amb 
la presència de 120 empreses i 
entitats, que han aportat a la borsa 
laboral 286 d’ofertes de treball per 
cobrir i 132 vacants de pràctiques en 
empresa. Així, hi ha hagut un incre-
ment en el nombre d’empreses d’un 
13 %. 
Al gràfic següent es mostra l’evo-

lució d’empreses participants i 
estudiants inscrits als tallers en les 
diferents edicions des de la primera 
de 2014. 

Evolució de la participació d’empreses  
a l’UdLTreball
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fira UdLTreball empreses/entitats

120 EMPRESES 
I ENTITATS HAN ESTAT 
PRESENTS A LA VI FIRA DE 
L’OCUPACIÓ UDLTREBALL
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Aprèn llengües a la UdL: 
l’Institut de Llengües  
i l’Escola d’Idiomes 

Durant el curs 2018-2019 l’Institut de 
Llengües (IL), mitjançant la seva Escola 
d’Idiomes (EI), ha tingut 1.370 inscrits 
—dels quals hi ha hagut 480 homes i 
890 dones.
En el gràfics es pot apreciar el volum 

d’estudiants en les diverses llengües 
de l’oferta del curs 2018-2019.

La UdL ha obtingut el segell de 
qualitat CertACLES per a l’examen 
del nivell B2 d’anglès de l’IL, que 
s’afegeix al que ja tenia el nivell B1 
d’anglès. Un curs més, l’IL ha man-
tingut la col·laboració amb el Goe-
the-Institut, l’Istituto Italiano di Cultu-
ra de Barcelona, l’Alliance Française 
de Lleida, la Fundació Institut Confuci 
de Barcelona, Capman i l’Instituto 
Cervantes. També s’ha administrat 
el certificat CCSE (coneixements 

constitucionals i socioculturals d’Es-
panya), necessari per a l’obtenció de 
la nacionalitat espanyola: en les nou 
convocatòries organitzades al llarg 
d’aquest curs, s’han examinat 151 
persones. El març de 2019 la UdL 
ha estat reconeguda com a centre 
examinador autoritzat de la prova 
SIELE de l’espanyol com a llengua 
estrangera.

Volum d’estudiants de l’Institut  
de Llengües per llengües

Anglès
44%

Català
34%

Castellà
14%

Francès
4%

Italià
1%

Xinès
1%

Alemany
1% Occità

1%

Classificació dels estudiants de l’Institut 
de Llengües

Estudiants Estudiants de mobilitat

Associació Alumni UdL Personal docent i investigador

Personal d'administració i serveis Externs

Altres

LA UDL HA OBTINGUT 
EL SEGELL DE QUALITAT 
CERTACLES PER A L’EXAMEN 
DEL NIVELL B2 D’ANGLÈS  
DE L’INSTITUT DE LLENGÜES



   MEMÒRIA ACADÈMICA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 2018 / 2019            28COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Programa Tu Fas UdL: 
suport als estudiants 
amb beques i ajuts 

En l’àmbit de les beques i ajuts, la Uni-
versitat de Lleida manté la política bàsica 
de suport als estudiants per facilitar-los 
la vida mentre cursen estudis mitjançant 
ajuts diversos, preservant els principis 
d’equitat i igualtat d’oportunitats. En total, 
al curs 2018-2019 hi ha hagut tretze 
convocatòries gestionades per la Unitat 
d’Informació i Orientació Universitària 
(IOU), a més de dues gestionades pel 
Vicerectorat directament, amb un pres-
supost executat total de 802.400 €.
Al gràfic es pot veure l’evolució de 

la inversió (pressupost executat) en 
beques i ajuts propis que el Vicerecto-
rat d’Estudiants ha dedicat al llarg dels 
darrers cinc anys. 

El programa Camí a 
la UdL: activitats de 
promoció i orientació 
als futurs estudiants 
i relacions amb 
l’ensenyament  
no universitari

Durant el curs 2018-2019, al voltant 
de 6.000 estudiants provinents de 142 
centres de secundària han participat 
en activitats d’orientació i promoció. 
A la XXVI Jornada de Campus Oberts 
Coneix la UdL van assistir 1.867 es-
tudiants preuniversitaris de segon de 
batxillerat i de cicles formatius de grau 
superior de 54 centres d’ensenyament 
secundari de Lleida, de comarques i de 
la Franja de Ponent. 

Una UdL per a 
tothom: l’atenció a les 
necessitats especials 
i les persones amb 
discapacitats 

La UdL, en el marc de la seva res-
ponsabilitat social, compleix amb els 
objectius del seu Pla d’inclusió de les 
persones amb diversitat funcional de 
la UdL (2014-2019) per mitjà del pro-
grama UdLxTothom, que té com a ob-
jectiu ocupar-se de totes les persones 
que tinguin alguna necessitat especial 
per discapacitat o qualsevol altre 
motiu. Disposa de recursos i planifica 
accions per disminuir els obstacles 
que poden dificultar a alguns alumnes 
el desenvolupament de la seva vida 
acadèmica.

Pressupost per a beques i ajuts entre el 2014 i el 2019
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Estudiants d’UdLxTothom segons discapacitat

Tipologia Grau Estudiants
Visual 39 a 78 % 5

Auditiva 33 a 49 % 7

Física 33 a 77 % 15

Intel·lectual 38 % 1

Psíquica 33 a 65 % 7

Sense discapacitat (NEE) 0 % 43

No l’han necessitat 12

Total 90
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Aquest curs acadèmic al programa 
UdLxTothom hi havia incloses noranta 
persones, amb discapacitat o neces-
sitats educatives especials, tal com es 
mostra al quadre.
La UdL, mitjançant l’IOU, també 

gestiona el Servei d’Acompanyament, 
amb ajuts per a estudiants companys, 
que atenen l’estudiant amb dificul-
tats de mobilitat. Durant aquest curs, 
nou estudiants han gaudit d’aquest 
acompanyament i nou estudiants han 
disposat d’estris tecnològics.

Viure la UdL: 
representació  
i participació estudiantil 

La UdL manté una estructura d’or-
ganització i representació estudiantil 
de les més àmplies de les universitats 
catalanes i espanyoles. Així, hi ha 
un Consell Central de la UdL, i set 
consells més, un a cada centre propi 
(facultat o escola), que mantenen una 
coordinació important. A més, existeix 
la figura dels delegats de curs i també 
de classe en centres que ho requerei-
xen, com la Facultat de Medicina.
Per a la Universitat de Lleida és 

important el foment de la participació i 

la representació estudiantil. La UdL té 
una important xarxa associativa entre 
els seus estudiants. 
Aquest curs s’ha dut a terme l’actua-

lització del Registre d’Associacions 
d’Estudiants de la Universitat de 
Lleida. Vuit associacions han quedat 
recollides al nou registre (al web del 
Vicerectorat). 

Promocions horitzontals  
i verticals

Durant el curs 2018-2019 s’han 
dut a terme les promocions internes 
següents de personal d’administració i 
serveis: 
• En el PAS funcionari: 64 places.
• En el PAS laboral: 10 places.
Així mateix s’han realitzat 35 concur-

sos de mèrits per a la provisió de llocs 
de treball específics del PAS funcionari.

Avaluació de riscos 
psicosocials

S’ha finalitzat el procés d’avaluació 
de riscos psicosocials del personal 
d’administració i serveis de la UdL, 
amb l’objectiu de tenir una visió global 
dels riscos psicosocials que puguin 

estar afectant el PAS, de manera que 
sigui possible iniciar línies d’actua-
ció per controlar-los i prevenir-los. 
Amb l’avaluació s’han determinat uns 
àmbits d’actuació, en què s’han detallat 
mesures per millorar els procediments, 
millorar la comunicació interna, reforçar 
la informació i potenciar la imatge de 
la UdL, així com continuar el programa 
de desenvolupament de competències 
prosocials, impulsar la productivitat per-
sonal i el reconeixement i perfecciona-
ment professional. Pel que fa a l’àmbit 
del treball en equip, es pretén millorar el 
lideratge dels caps, potenciar el treball 
en equip i la formació dels càrrecs de 
comandament. Entre les accions trans-
versals hi ha continuar els programes 
de formació específics i acompanyar en 
la gestió del canvi. 

Oferta pública 
d’ocupació del PAS

El desembre de 2018 es va aprovar 
una oferta pública d’estabilització 
de 26 places de PAS, dotades pres-
supostàriament i que havien estat 
ocupades de manera temporal i inin-
terrompudament almenys en els tres 
anys anteriors al 31 de desembre de 
2017.

7CONSELLS DE 
L’ESTUDIANTAT, UN A CADA 
CENTRE PROPI DE LA UDL

1 CONSELL CENTRAL  
DE L’ESTUDIANTAT 
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L’abril de 2019 es va aprovar una 
oferta pública d’ocupació parcial 
de 50 places del PAS, amb la fina-
litat de poder estabilitzar la majoria 
del PAS interí de la Universitat de 
Lleida.

Millora dels permisos

El permís de paternitat va passar, el 
juliol de 2018, a tenir una durada de 
cinc setmanes ampliables dos dies 
més per cada fill (a partir del segon) 
en els supòsits de part, adopció i 
guarda amb finalitats d’adopció o 
acolliment múltiples. L’abril de 2019 
la seva durada s’ha ampliat fins a 
les vuit setmanes.

Retribucions

A partir del 18 d’octubre de 2018 es 
reconeix al personal en situació d’in-
capacitat temporal derivada de con-
tingències comunes i professionals un 
complement de prestació econòmica 
d’incapacitat temporal que garanteixi 
el cent per cent de les retribucions 
fixes i periòdiques que es percebien el 
mes d’inici de la incapacitat temporal.
En relació amb la recuperació de les 

pagues extres, i dins del marc de la 
funció pública catalana, el 2018 es va 
recuperar el 100 % de la paga extra 
no cobrada de 2012, i el març de 2019 
s’ha iniciat la recuperació de la paga 
extra no cobrada de 2013, amb el 
primer cobrament d’un 10 %.
En relació amb els increments 

retributius, es va aplicar l’increment 

del 0,25 % amb efectes l’1 de juliol 
de 2018, un increment addicional 
lineal d’un 0,2 % de la massa salarial i 
l’increment del 2,25 % l’1 de gener de 
2019.

Incorporació a la relació 
de llocs de treball  
del Personal d’Administració 
i Serveis de la UdL  
del campus d’Igualada

L’acord de la Generalitat de Cata-
lunya d’extinció del CETI per cessió 
global dels actius i passius a la 
Universitat de Lleida va comportar la 
incorporació a la relació de llocs de 
treball del PAS el personal del campus 
d’Igualada. 

APROVACIÓ DE L’OFERTA 
PÚBLICA D’OCUPACIÓ  
DEL PAS
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Pla de formació del PAS 
2018

La formació del Personal d’adminis-
tració i serveis de la Universitat de 
Lleida té com a objectiu facilitar el 
desenvolupament personal i professio-
nal de totes les persones del col·lectiu 
perquè s’assoleixin els objectius estra-
tègics de l’organització i per potenciar 
l’adaptació als canvis originats per les 
innovacions tecnològiques, legislatives, 
de gestió i les demandes culturals i 
socials que requereixi l’entorn.

El Pla de formació del PAS 2018 s’ha 
dissenyat per convertir-se en una 
eina de gestió que guiarà el desen-
volupament de la formació i inclou 
tots els aspectes que constitueixen el 
procés de formació sobre la base de 
les competències que es requereixen 
en el lloc de treball. Basant-se en les 
necessitats de formació detectades 
i amb l’experiència acumulada dels 
anteriors plans de formació, la UdL 
assumeix el nou repte de fer una for-
mació més eficaç, eficient, estratègica 
i de qualitat.

Durant l’any 2018 el Pla de formació 
del PAS de la UdL ha ofert 76 accions 
formatives, de les quals s’han portat 
a termini 64, amb 1.113 matrícules i 
17.620 hores invertides. 
En la formació externa hi ha hagut 43 

accions formatives amb 71 matrícules 
del PAS i amb un total de 158.450 
hores consumides.
Durant l’any 2018 ha rebut la forma-

ció el 67,92 % de la totalitat de mem-
bres del PAS que tenia els requisits per 
participar-hi, és a dir, 362 persones 
d’un total de 533.

PAS que ha rebut formació per col·lectius

244

281

8

PAS que ha rebut formació per col·lectius

PAS Funcionari

PAS Laboral

Eventuals

Hores de formació per col·lectius

11.612,50

7.451,00

141

Hores de formació per col·lectius

PAS Funcionari

PAS Laboral

Eventuals

Participació en la formació del PAS

Distribució de la formació del PAS

Total PAS 2018 533

PAS que ha rebut formació 362

Percentatge de participació 67,92 %
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El pressupost de la Universitat de Llei-
da per a l’exercici 2019 ha tingut un 
creixement de 8,9 M € (10,5 %), cosa 
que el fa arribar a 93.756.039,78 €. 
La integració del campus d’Igualada, 
l’increment del 50 % dels ingressos 
per recerca i la transferència i els 
increments retributius del personal són 
els principals motius del salt qualitatiu 
del pressupost de la UdL.
Els programes pressupostaris de 

la Universitat de Lleida coincideixen 
amb els cinc àmbits del Pla estratè-
gic, així com amb els subprogrames 
pressupostaris amb els 25 eixos 
estratègics. Aquest fet permet tenir 
una visió estratègica del pressupost de 

la UdL i vincular les actuacions amb 
repercussió econòmica amb cadascun 
d’aquests eixos.
Des de fa quatre anys, la Secretaria 

d’Universitats i Recerca de la Gene-
ralitat de Catalunya no comunica el 
finançament ordinari de les universi-
tats públiques catalanes fins al mes de 
desembre de l’exercici en curs. Aques-
ta política provoca que les universitats 
executin un pressupost de despeses 
sense saber si tindran els ingressos 
previstos, cosa que provoca dèficits 
impossibles d’ajustar o superàvits 
impossibles de gestionar. És del tot 
necessari que la Generalitat comuniqui 
el finançament de la Universitat a l’inici 

de l’exercici per planificar correcta-
ment la gestió pressupostària.
Any rere any, les polítiques im-

pulsades per millorar la docència i 
impulsar la recerca estan contribuint 
a enfortir el pes de la Universitat 
de Lleida en el sistema universi-
tari català. El pes de la UdL en el 
finançament per objectius de la 
recerca ha passat del 5,75 % al 
6,5 %, el més alt mai obtingut per la 
UdL. Per aquest motiu es mantenen 
les polítiques en docència i recerca, 
en ajudes i beques als estudiants, i 
les que faciliten la vida universitària, 
l’estada, la mobilitat i l’aprenentatge 
dels estudiants.

10. ÀMBIT DE GESTIÓ

Variació entre el pressupost de 2018 i de 2019*

Programa Descripció 2018 2019 Variació
1 Docència, aprenentatge i ocupabilitat 3.553 3.714 4,53%

2 Recerca i transferència de coneixement 11.949 14.993 25,47%

3 Relació amb el territori i internacionalització 2.803 2.906 3,67%

4 Comunitat universitària i polítiques transversals 5.265 5.640 7,12%

5 Organització, recursos i serveis 2.235 2.216 -0,85%

6 Personal 51.587 56.527 9,58%

7 Despeses generals 7.479 7.760 3,76%

Total   84.871 93.756 10,47%

*Import en milers d’euros

10,5% HA 
ESTAT EL CREIXEMENT DEL 
PRESSUPOST DE LA UDL

FINS AL 6,5% 
S’INCREMENTA EL PES DE LA 
UDL EN EL FINANÇAMENT PER 
OBJECTIUS DE LA RECERCA
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Ingressos de 2018 i 2019 per capítols pressupostaris*

Capítol Concepte 2018 2019 Variació 2019 
respecte 2018

% Capítols

Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 26.086 27.479 5,34% 29,31%

Capítol 4 Transferències corrents 53.621 58.368 8,85% 62,26%

Capítol 5 Ingressos patrimonials 131 123 -6,11% 0,13%

Capítol 7 Transferències capital 3.818 7.369 93,01% 7,86%

Capítol 9 Passius financers 1.215 417 -65,68% 0,44%

Totals 84.871 93.756 10,47% 100,00%

*Import en milers d’euros

Despeses de 2018 i 2019 per capítols pressupostaris*

Capítol Concepte 2018 2019 Variació 
2019/2018

% Capítols

Capítol 1 Despeses de personal 58.207 63.895 9,77 % 68,15 %

Capítol 2 Despeses de béns i serveis 14.377 15.623 8,67 % 16,66 %

Capítol 3 Despeses financeres 84 74 –11,90 % 0,08 %

Capítol 4 Transferències corrents 6.324 6.712 6,14 % 7,16 %

Capítol 6 Inversions reals 4.836 6.382 31,97 % 6,81 %

Capítol 9 Passius financers 1.043 1.070 2,59 % 1,14 %

Total   84.871 93.756 10,47 % 100 %

*Import en milers d’euros

Comparació de l’estat d’ingressos de 2018 i 2019
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Finançament  
per objectius

Durant l’any 2018 s’han avaluat els 
indicadors de l’exercici 2017 del sis-
tema de finançament per objectius 
2008-2010, aprovat per la Generali-
tat per millorar el finançament de les 
universitats públiques catalanes, i 
que fins aquest moment es continua 
aplicant. Aquest sistema valora uns 
objectius i indicadors, agrupats en 
tres àmbits: la recerca, la docència i 
la gestió.
Malgrat aquesta valoració, per 

segona vegada des de la seva 
implantació, la Generalitat de Cata-
lunya no ha finançat les universitats 
públiques catalanes amb les dades 
resultants d’aquests indicadors, ja 
que s’ha ingressat el mateix import 
que l’any 2016 i que el 2017.
Segons les bases per al finança-

ment de les universitats públiques 
catalanes 2018-2020, aquests indi-
cadors caldrà subministrar-los anual-
ment, però no s’utilitzaran de base 
per al finançament per objectius.

Administració electrònica 

L’administració electrònica potencia 
l’ús de tecnologies de la informació i la 
comunicació per oferir serveis més efi-
cients i facilitar la comunicació bidirec-
cional amb la comunitat d’usuaris, per 
la qual cosa la UdL continua apostant 
pel seu desenvolupament.

Seu electrònica 

La seu electrònica és el portal d’entrada 
de la UdL, a través del qual la comunitat 
universitària i la societat en general po-
den accedir als tràmits i serveis electrò-
nics que ofereix la universitat. 
Dins de la seu electrònica trobem:

• el registre electrònic 
• la carpeta personal
• el sistema de publicació e-Tauler
• la publicació del Butlletí Oficial de la 

Universitat (BOU) 
• el perfil del contractant
• el servei de factura electrònica de les 

administracions públiques catalanes
• el Portal de la Transparència 

Interoperabilitat 
i tramitació 
interadministrativa

El servei Via Oberta del consorci d’Ad-
ministració Oberta de Catalunya (AOC) 
s’utilitza per obtenir informació telemà-
tica de dades i documents electrònics 
procedents de les administracions, cosa 
que possibilita la substitució de certifi-
cats i altres documents en suport paper. 
En l’actualitat estem integrats en:
• l’Agència Tributària de Catalunya 
• la Tresoreria General de la Seguretat 

Social (TGSS) 
• l’Agència Espanyola d’Administració 

Tributària (AEAT) 
• el Departament de Benestar Social i 

Família 
• la Direcció General de Policia 
• el Ministeri de Justícia 
• el Ministeri d’Educació
• l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT) 
A través de la plataforma interadmi-

nistrativa EACAT la UdL es relaciona 
amb altres organismes catalans, sigui 
mitjançant la instància genèrica o a 
través de tràmits específics que posen a 
disposició les diferents administracions.

LA SEU ELECTRÒNICA, 
PORTAL D’ENTRADA  
DE LA UDL
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Entitat de Registre  
de Certificació Digital 

Quant a la certificació digital, la UdL 
continua lliurant certificats digitals eme-
sos per l’Agència de Certificació Catala-
na, que permeten realitzar la signatura 
electrònica reconeguda en funció de les 
necessitats dels col·lectius del PDI i PAS. 
Amb l’entrada en vigor de la Llei 

39/2015 del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques 
es va fer palesa la necessitat de dotar 
amb el certificat digital reconegut al PDI 
i al PAS que encara no en disposava 
per poder relacionar-se electrònicament 
amb les diferents administracions. 
Pel que fa al projecte pilot de la 

signatura digital d’actes acadèmiques 
iniciat al curs 2012-2013, actualment 
està implementat a tots els centres de 
la Universitat de Lleida.

Organització i processos

El Pla estratègic defineix els àmbits i 
els eixos d’actuació de la UdL. En l’àm-
bit d’organització, recursos i serveis 
s’hi engloba la gestió per processos 

concretada en l’eix de “consolidar el 
model de gestió per processos de la 
UdL que condueixi a l’excel·lència en 
la gestió segons criteris europeus”. En 
aquest marc la Unitat d’Organització i 
Processos (OiP) fixa els seus objectius i 
les actuacions a dur a terme.

Implantació de la millora 
contínua a les unitats  
de la UdL

Hi ha hagut diferents unitats de la UdL 
que s’han anat incorporant a projec-
tes relacionats amb la seva millora, ja 
sigui a partir del treball realitzat per 
desplegar la gestió per processos en 
l’àmbit de la unitat o perquè han dut 
a terme un procés d’avaluació interna 
o externa. En l’any 2016 foren tres, el 
2017 quatre, el 2018 set i el 2019 vuit.

Reconeixements externs

Actualment, la UdL té vigents els 
reconeixements externs següents, en 
l’àmbit de la gestió:

• Edicions i Publicacions. Segell de 
Compromís cap a l’Excel·lència del 
model EFQM. 

• Vicerectorat de Recerca. Segell 
Human Resources Strategy for 
Research (HRS4R) de la Comissió 
Europea.

• A3 Leather Innovation Center 
(campus d’Igualada). Certifica-
ció del sistema de gestió de la 
qualitat conforme a la norma ISO 
9001:2015.

Compromisos de servei

En la seva aposta per la trans-
parència i l’impuls de l’adminis-
tració electrònica, la Universitat 
de Lleida disposa d’un catàleg de 
compromisos de servei en diferents 
àmbits de la gestió universitària per 
apropar la Universitat a la societat 
oferint informació pràctica i de fàcil 
accés sobre serveis que ofereix i 
identificats com a rellevants. Ac-
tualment hi ha 84 compromisos de 
servei publicats a la seu electrònica 
de la Universitat.

EDICIONS I PUBLICACIONS: 
SEGELL DE COMPROMÍS CAP A 
L’EXCEL·LÈNCIA DEL MODEL EFQM

VICERECTORAT DE RECERCA: 
SEGELL HUMAN RESOURCES 
STRATEGY FOR RESEARCH 
(HRS4R) DE LA COMISSIÓ 
EUROPEA

A3 LEATHER INNOVATION 
CENTER (CAMPUS IGUALADA-
UDL): CERTIFICACIÓ DEL 
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA 
QUALITAT CONFORME A LA 
NORMA ISO 9001:2015
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Suport funcional a UXXI 

A partir del juny de 2018, la Unitat 
d’Organització i Processos incorpora 
una nova funció: coordinar i gestionar 
funcionalment els mòduls del progra-
mari acadèmic de la UdL, amb l’objec-
tiu de donar suport, pautes i guies als 
usuaris del programari per treure’n el 
màxim rendiment i millorar la gestió de 
la Universitat de Lleida.

Arxiu i gestió  
de documents

Aquest curs ha estat marcat principal-
ment pel fet que la Universitat ha con-
tinuat invertint en la consolidació del 
sistema de gestió per als documents 
(SGD-UdL) certificat amb ISO 30301 el 
2015 i renovat el 2018. És significatiu 
del camí que ha pres la Universitat 
cap a l’administració electrònica per a 
l’arxiu únic dels seus documents. Els 
objectius per aconseguir implantar el 
sistema s’han assolit en un 71 % l’any 
2018. Això es tradueix en un increment 
del nombre de documents capturats 
en el sistema, on el seu tractament 

garanteix la seva conservació, la seva 
disposició, si escau, com a fons docu-
mental de la Universitat de Lleida i el 
seu accés.
Aquesta normalització en el sistema 

del tractament dels documents, físics i 
electrònics ha permès, a més, que dos 
treballs de final de grau hagin resultat 
de la feina que s’està realitzant a la 
Facultat de Medicina i les unitats que 
en depenen, així com als seus depar-
taments. Aquest treball s’afegeix a la 
feina quotidiana de les unitats de la 
UdL, que arriba en aquest curs a un 
26 % del total de les unitats. 
La funció d’identificació i valoració 

dels documents en la tasca quoti-
diana de l’Arxiu de la Universitat ha 
permès, també, posar en valor la 
memòria dels documents provinents 
de donacions.
La difusió de tota aquesta activitat 

s’ha materialitzat en l’inici de la col-
lecció Memòries, editada per Edicions i 
Publicacions de la Universitat de Lleida 
i coordinada per l’Arxiu. El primer llibre 
ha estat Quaranta anys després. El 
retorn dels estudis de Medicina, dels 
autors Jordi Peña i Joan Viñas, presen-
tat l’abril de 2019.

Documents emesos entre el 2015 i el 2019
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Certificats i signatures digitals entre el 2015 i el 2019
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