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Un any mes posem al vostre abast el balanç del curs acadèmic passat per mitjà de la Memòria 
acadèmica.  Més enllà, però, de la presentació d’unes dades, el conjunt d’aquesta publicació 
ens brinda una nova oportunitat d’explicar a la comunitat universitària i a la societat en ge-
neral quin ha estat el treball que hem dut a terme durant els últims dotze mesos, complint, 
d’aquesta manera, amb l’obligació que tenen totes les institucions públiques de retre compte 
a la societat de la gestió dels recursos que els atorga per dur a terme la missió que els ha estat 
encomanada, que en el nostre cas no és altra que contribuir a la creació, la conservació i la 
transmissió del coneixement.

Durant el curs 2005-06 la Universitat de Lleida ha continuat tirant endavant amb il·lusió el seu 
projecte col·lectiu de ser una universitat de qualitat i de referència des de tots els punts de vista, 
i un bon exemple d’aquesta voluntat és l’aprovació del Pla Estratègic de la Universitat, amb el 
suport tant del Consell de Govern com del Claustre.  El Pla Estratègic es presenta com una eina 
essencial per al futur immediat de la nostra universitat que defineix els objectius globals de la 
institució per als propers anys i l’establiment dels mecanismes adients per aconseguir-los.

En docència, cal destacar la posada en marxa de tres noves titulacions —Arquitectura Tècnica, 
Biotecnologia i Nutrició Humana i Dietètica—, així com la primera edició del màster oficial en 
Sanitat i Producció Porcina concedit pel DURSI, el qual ja s’ha impartit seguint els criteris de 
Bolonya (la nostra universitat ha estat l’única a tot l’Estat autoritzada a fer-ho).  Juntament 
amb aquest estudis, durant el curs 2005-06 i dins del marc de les directrius marcades per la 
convergència de l’espai europeu d’ensenyament superior, s’ha dissenyat el mapa de postgraus 
de la UdL, s’ha fet l’oferta corresponent als màsters oficials per al proper curs 2006-07 i s’ha 
dissenyat una proposta de màsters amb l’horitzó posat en l’any 2010.

Els resultats obtinguts per la UdL en l’àmbit de la recerca durant el curs 2005-06 pel que fa a 
projectes del Plan Nacional de I+D+I, font principal de fons per a la recerca de les universitats, 
es poden considerar satisfactoris.  S’ha aconseguit un percentatge d’èxit del 56%, lleugera-
ment superior a la mitjana estatal, situada al voltat del 53%.  A més, cal destacar la consecució 
del primer ajut per al Parc Científic i Tecnològic i l’ajut del CIDEM que ha permès crear a 

PRESENTACIÓ

5

Memòria general UdL 2005-2006.in5   5 22/08/2006   14:21:25



la Universitat el Trampolí Tecnològic, el qual ha de donar un impuls a la transferència del 
coneixement i a la creació d’empreses des de la mateixa universitat.  Amb la voluntat de donar 
un major impuls a les activitats de recerca del personal investigador de la UdL, durant aquest 
curs acadèmic s’ha creat una nova estructura per als serveis cientificotècnics i s’ha aprovat la 
normativa de creació de centres de recerca propis. Totes aquestes i altres accions han tingut el 
seu colofó amb la signatura, el passat 19 de juliol, del conveni marc per l’impuls del R+I+D.

Una menció especial mereixen en aquesta memòria les accions dirigides als membres de la 
comunitat universitària.  En aquest sentit, cal destacar la realització, després de molts anys, 
de les primeres fases de promoció del personal d’administració i serveis, la convocatòria de 
diversos processos de selecció de PAS laboral i funcionari i l’increment de la dotació del fons 
social.  Pel que fa referència al personal acadèmic, són especialment destacables les diverses 
convocatòries públiques de places de professorat dirigides principalment a donar suport a les 
tasques acadèmiques que s’han de desenvolupar en les noves titulacions.  Finalment, dins de 
les accions dirigides al col·lectiu d’estudiants, cal destacar novament l’increment en la dotació 
pressupostària destinada als programes de mobilitat, així com les accions dirigides a afavorir 
la promoció de projectes de doble titulació.

En l’àmbit de les noves tecnologies, i continuant la tasca desenvolupada al llarg dels darrers anys 
amb vista a esdevenir una universitat tecnològicament avançada, s’ha posat en marxa la xarxa 
sense fil (Wi-Fi) a tots els campus de la UdL i s’ha desenvolupat el projecte PortàTIC, que ha facilitat 
l’accés a les noves tecnologies a un nombre importat de membres de la comunitat universitària.

Pel que fa a les accions dirigides a la projecció exterior de la UdL, conscients com som de la 
necessària interacció que ha d’existir amb el món que ens envolta, entre d’altres accions es 
poden mencionar l’organització d’un homenatge al doctor Joan Oró, el desenvolupament de 
diferents programes de cooperació, l’organització de les aules de la gent gran o la signatura 
de convenis de col·laboració amb diverses institucions culturals, com ara  l’Institut de Teatre 
o l’Observatori de la Llengua Catalana.  Cal destacar també l’aprovació d’un nou títol propi 
no professionalitzador per a adults que, sota la denominació de Programa Sènior, vol facilitar 
l’accés a ensenyaments d’un cert nivell universitari a persones adultes sense titulació prèvia.

La relació d’activitats que es recullen en aquesta presentació, a més d’avançar alguns dels 
projectes que s’han dut a terme durant el curs 2005-06 i que trobareu desenvolupats en 
les pàgines següents, vol fer partícips els lectors de l’entusiasme i la intensitat amb què han 
treballat al llarg dels darrers tres-cents seixanta-cinc dies, tant individualment com col-
lectivament, tots els membres de la comunitat universitària, als quals cal agrair i reconèixer la 
feina desenvolupada.
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Avaluació 

Processos externs 

Avaluació de titulacions
Seguint la sistemàtica prevista en el programa d’avaluació de titulacions d’AQU Catalunya (pro-
grama ProQ) d’avaluar les titulacions cada cinc anys, s’està portant a terme les avaluacions de la 
diplomatura d’Infermeria i de les sis titulacions de primer cicle de Ciències de l’Educació. 
La avaluació prevista de set titulacions de ETSEA que també superaven el termini de cinc 
anys des de la darrera avaluació s’ha modificat per tal de transformar-la en una avaluació 
aprofundida dels projectes pilot d’adaptació a l’EEES que s’hi duen a terme.

Enquesta de la inserció laboral
S’ha rebut l’informe elaborat per AQU Catalunya amb les dades corresponents a l‘estudi de 
la inserció laboral de la promoció 2000-01. Utilitzant les dades de l’estudi corresponents a 
la UdL, l’Observatori de la Col·locació ha realitzat un estudi de la inserció per titulacions. Els 
resultats de la major part de les titulacions han estat significatius. 

Avaluació de la Universitat (EUA)
S’ha clos el procés d’avaluació dels processos organitzatius de la Universitat per part de l’equip 
d’avaluadors de l’European University Association (EUA), l’antiga Conferència de Rectors d’Eu-
ropa. L’informe elaborat analitza la situació de la UdL a partir d’una metodologia inspirada en 
l’anàlisi dels processos de gestió i presa de decisions. 

Avaluació dels programes pilot d’adaptació a l’EEES
A iniciativa del DURSI, les universitats catalanes han iniciat projectes d’adaptació de determi-
nades titulacions als principis de l’EEES consistents a reprogramar les activitats de formació 
en un programa paral·lel de tres anys de durada, planificat sobre la base de crèdits ECTS i 
d’altres canvis metodològics, variables segons la titulació. La finalitat és que en acabar aquests 

QUALITAT I PLANIFICACIÓ
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programes de tres anys, compatibles (i simultanis) amb els programes oficials de quatre anys, 
la Generalitat atorgui un títol homologat amb els principis de l’EEES. Aquestes titulacions “eu-
ropees” han de passar processos periòdics d’avaluació d’AQU Catalunya per tal de certificar-ne 
l’adaptació a aquests principis. 

Avaluació del Servei de Biblioteca
Durant el segon quadrimestre del curs s’ha dut a terme el procés d’avaluació interna de la 
Biblioteca seguint el protocol d’AQU Catalunya. Aquest procés s’ha tancat amb la visita i pos-
terior elaboració del corresponent informe d’un comitè extern d’avaluació nomenat per AQU 
Catalunya. 

Processos d’avaluació propis de la UdL

Avaluació de l’activitat docent del professorat
Com cada any, durant el període de referència s’ha revisat el document d’avaluació de l’activi-
tat docent del professorat corresponent al procediment emmarcat en la guia de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per tal de millorar els aspectes que es van 
observar com a inadequats en l’edició anterior.
S’ha dut a terme també la tercera edició del procés d’avaluació de l’activitat docent del profes-
sorat corresponent al període 2001-06 seguint el protocol adaptat. 

Enquesta de satisfacció dels usuaris del Servei de Biblioteca
En col·laboració amb el Vicerectorat de Recerca i Innovació, responsable del Servei de Biblioteca, 
i amb el suport de l’Oficina de Qualitat, s’ha dut a terme una enquesta per valorar la satisfacció 
dels usuaris d’aquest servei.  Aquesta enquesta està pensada per obtenir informació per al 
procés previst per AQU Catalunya d’avaluació del Servei de Biblioteca, si bé s’ha desenvolupat 
d’una manera independent i amb uns objectius clarament interns de la UdL.

Enquesta de satisfacció de l’estudiantat
La Unitat Tècnica d’Avaluació del Vicerectorat de Qualitat i Planificació ha fet un procés de re-
visió de l’enquesta de satisfacció de l’estudiantat a través de la validació mitjançant enquestes 
Delphi de la proposta realitzada pel professor Joan Mateo de la Universitat de Barcelona.
Per tal de valorar els canvis que suposa la seua aplicació respecte al qüestionari anterior, el nou 
s’ha estat assajant com a projecte pilot a la Facultat de Dret i Economia.
També s’han posat en marxa diversos projectes pilot per tal de millorar la participació en la 
realització de l’enquesta.  Han participat en aquests projectes l’Escola Politècnica Superior i la 
Facultat de Medicina.
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Aplicació del protocol de qualitat als programes de postgrau
El procediment d’avaluació de la qualitat per a les activitats de formació de postgrau, que 
inclou un protocol de seguiment d’avaluació d’aquestes activitats, posat a punt per l’Oficina 
de Qualitat en col·laboració amb la Comissió de Doctorat, ha estat dotat del suport informàtic 
per a la seua aplicació, que s’està duent a terme en l’apartat d’avaluació de la planificació de 
les activitats que s’enceten durant el curs 2005-06.

Planificació

Processos externs

Contracte programa UdL-DURSI
Aquest curs ha finalitzat la vigència del segon contracte programa del DURSI amb les univer-
sitats catalanes. 
Els resultats de la penúltima anualitat del contracte programa han estat molt positius per a la 
UdL, ja que s’ha superat el 100% de la mitjana dels indicadors previstos. 

Processos de planificació propis de la UdL

Pla Estratègic de la UdL
Durant el curs 2005-06 ha finalitzat l’elaboració del Pla Estratègic 2006-12 (PEC) de la UdL. 
El Pla ha estat aprovat tant pel Consell de Govern com pel Claustre  sense cap vot en contra i 
amb una majoria molt clara de vots a favor.
El PEC, a partir de la valoració de l’entorn espaciotemporal de la UdL, consolida un model 
emprenedor d’universitat, altament vinculada a l’entorn i compromesa en l’evolució que su-
posa la consecució de l’EEES i l’estratègia de Lisboa, i adopta una estratègia de diferenciació 
sectorial, principalment en la formació i recerca en el sector agroalimentari, però també amb 
implicacions importants en territori, patrimoni i cultura i salut i educació. 

Planificació de la implantació del màster en Sanitat i Producció Porcina
Per a la posada en marxa del màster en Sanitat i Producció Porcina, concedit pel DURSI ex-
plícitament (juntament amb un màster de l’àmbit de la tecnologia dels aliments) i de forma 
conjunta amb la UAB, s’ha elaborat un estudi per fer que la seua implantació respongui al 
màxim a les necessitats de l’entorn. 

Promoció de la cultura corporativa de qualitat

Gestor de dades
El Vicerectorat de Qualitat i Planificació i l’Oficina de Qualitat, en col·laboració amb l’Àrea 
de Sistemes d’Informació i Comunicació, participen en la creació d’un sistema de dades per 
la gestió del tipus data warehouse, que pretén l’elaboració d’un sistema de dades fiables i 
sistemàtiques sobre la docència, la recerca i la gestió obtingudes aprofitant els registres i bases 
de dades de què disposa el sistema informàtic de la UdL. La finalització d’aquesta tasca ha de 
facilitar molt els processos de gestió i la transparència, si bé també pot posar en evidència els 
possibles dèficits en els mecanismes d’obtenció i registre de la informació, i pot obligar a la 
millorar-ne algun.
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ESTUDIANTAT

Matrícula oficial de primer, segon i tercer cicle*
*Dades de matrícula del maig de 2006.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Estudiantat Dones Homes Total

Centres propis

Estudiantat de 1r cicle 2.719 2.184 4.903

Estudiantat de 2n cicle 1.230    998 2.228

Estudiantat de 3r cicle (doctorat) 188 220 408

Total dels centres propis 4.137 3.402 7.539

Centres adscrits

845252962elcicr1edtatnaidutsE

405300501elcicn2edtatnaidutsE

Total dels centres adscrits 401 552 953

Total dels centres propis i adscrits 4.538 3.954 8.492
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 Resum de la matrícula oficial de primer i segon cicle per centres*
* Dades de matrícula del maig de 2006.

Distribució de l’estudiantat de la UdL segons la procedència*
*Dades de matrícula del maig de 2006.

Centres Dones Homes Total

Centres propis

920.1537AESTE 1.764

Escola Universitària d’Infermeria 260 41 301

Escola Politècnica Superior 151 799 950

Facultat de Ciències de l’Educació 1.058 267 1.325

Facultat de Dret i Economia 939 686 1.625

971553sertelLedtatlucaF 534

181154anicideMedtatlucaF 632

Total 3.949 3.182 7.131

Centres adscrits

INEFC 189 489 678

Turisme Terres de Lleida 77 15 92

Turisme de Manresa 34 11 45

Escola Universitària de Relacions Laborals 101 37 138

Total 401 552 953

Total dels centres propis i adscrits 4.350 3.734 8.084

Resta d'Espanya
15%

Comarques
de Lleida

49%

Resta
del món

4%

Resta
de Catalunya

32%

Memòria general UdL 2005-2006.in12   12 22/08/2006   14:22:31



��

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Estructura del personal docent i investigador*
* Dades del maig de 2006.

CU 9% CEU 3%

TU 19%

TEU 18%
ATP 36%

ATC 2%

Personal Laboral (lector, 
col·laborador, agregat)

5%

Investigadors 7%

Altres (emèrits i 
visitants) 1%
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Personal docent i investigador per departaments

Funcionari
40%

Laboral
indefinit

28%

Funcionari
interí
14%

Eventual
2%

Laboral
temporal

16%

Departaments CU CEU TU TEU PATP PATC Lector Col·lab. Agreg. Emèrit Visitant Inves. Inv. Ef Total

H D H  D  H  D  H  D  H D H  D  H  D  H D H D  H  D  H D  H D  H  D    

41  16763133 NREGEA 35

211  224133 acitsíügniLi sèlgnA 19

3247221  52187119BMC 64

  33253 aigruriC 34

 1135921seuqifícepsE seuqitcàdiD 22

  2  1715213tavirP terD 22

3  19115317 cilbuP terD 31

 11431331adacilpA aimonocE 17

1  2161411511latseroforgA aireynignE 42

Filologia Catalana i Comunicació 1 2 6 3 1 3 8 5 1  1 1 2 34

Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 4 3 5 5 1 3 1 3   1 2 28

11 1 14223522aigoloicoS i aifargoeG 24

151112614 airòtsiH 22

Història de l'Art i Història Social 3 1 1 6 3 3 1 1  1 20

Hortofructicultura, Botànica i Jardineria 1 1 3 1 5 3 3   1 1 19

  334212 airemrefnI 51

Informàtica i Enginyeria Industrial 2 2 1 9 4 18   6 1 1 1 2 1 48

1111  475461 acitàmetaM 31

Medi Ambient i Ciències del Sòl 3 6 4 9 1 12 3   38
1 5113231511 anicideM 60

11 1 21118834312aigolocisPi aigogadeP 46

 11322143 laminA óiccudorP 17

Producció Vegetal i C. Forestal 8 1 3 1 4 6 4 2 4 1   1 3 2 2 42

111 2 2424313 acimíuQ 24

5111  2512541112stnemilA'd aigolonceT 32
Total 61 11 20 7 96 63 74 78 196 103 9 6 6 4 8 10 5 6 1 0 2 0 14 8 14 20 822 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Personal d’administració i serveis per tipus de vinculació
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Personal d’administració i serveis per àmbits

Funcionaris Funcionaris
interins

Laborals Laborals
contractats

Personal
eventual

H D H D H D H D H D

Total

111laicoSllesnoC 3
12tarotceR 3

Protocol i Relacions Externes 1 1  2
1óicacinumoC 1

171srotcereciV 9
211aicnèreG 4

Secretaria General 2   2
1ertsigeR 1

Assessoria Jurídica 1 1   2
Arxiu i Gestió Documents 1 1   2
Sindic de Greuges 1   1

2441acimònocEaerÀ 11
Àrea de Relacions Internacionals i
Cooperació 1   1

Relacions Internacionals 2 2  4
Centre de Cooperació Internacional 1 2 3
Àrea de Sistemes d'Informació i
Comunicacions 1 10 1 9 6 1 28

Institut de Ciències de l'Educació 1 2 2 5 1 11
Oficina de Qualitat 1 1 1 1 4
Oficina de Suport R+D+I   1 1
Administració Oficina R+D+I 2 1 4 2  9
Centre de Transferència de
Tecnologia 2  2

Servei de Microscopia Electrònica 2   2
Servei de Reproducció d'Imatge 3   3
Servei d'Arqueologia 1  1
Oficina Tècnica d'Infraestructures 3 5 1 9
Prevenció Riscos Laborals 1 1  2
Servei de Biblioteca i Documentació 2 22 9 3 8 1 4 49
Servei de Personal 8 2   10
Servei d'Extensió Universitària 1 4 1 1 1 8
Servei de Gestió Acadèmica 8 1 5   14
Servei de Publicacions 2 2 4

1slarutluCsievreS 1
Universitat d'Estiu 1  1

1111citsíügniLievreS 4
111stropsE'dievreS 3

Campus Rectorat 1   1
Gestió Acadèmico docent 2 2   4
Gestió Econòmica 2 1   3

21ertneCóicceriD 3
142stnematrapeD 7
58supmaCsievreS 13

Campus ETSEA 1   1
Gestió Acadèmico docent 2 1 3   6
Gestió Econòmica 1 2   3

2ertneCóicceriD 2
827stnematrapeD 17

422supmaCsievreS 8
2airàrgAacniF 2

Campus Ciències de l'Educació 1   1
Gestió Acadèmico docent 3 2   5
Gestió Econòmica 1 1   2

11ertneCóicceriD 2
2stnematrapeD 2

2111supmaCsievreS 5
Campus Ciències de la Salut 1   1
Gestió Acadèmico docent 1 2 1   4
Gestió Econòmica 1 1   2

2ertneCóicceriD 2
3241stnematrapeD 10

135supmaCsievreS 9
Campus Cappont 1 1   2
Gestió Acadèmico docent 8 1   9
Gestió Econòmica 2   2

111ertneCóicceriD 3
242stnematrapeD 8

922supmaCsievreS 13
Total 24 122 5 46 56 48 26 34 4 2 367

Memòria general UdL 2005-2006.in15   15 22/08/2006   14:22:36



�6

DOCÈNCIA

Titulacions

Aquest curs la UdL ha posat en marxa tres noves titulacions: Arquitectura Tècnica, Biotecnologia, 
i Nutrició Humana i Dietètica.

També s’ha posat en marxa la primera edició d’un dels dos màsters oficials atorgats a la 
UdL, juntament amb la UAB, en Veterinària, concretament el màster en Sanitat i Producció 
Porcina.

ÀREA TÈCNICA
Enginyeria Tècnica Agrícola (1r cicle)
 Especialitat en Explotacions Agropecuàries
 Especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
 Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries
 Especialitat en Mecanització i Construccions Rurals
Enginyeria Tècnica Forestal (1r cicle)
 Especialitat en Explotacions Forestals
 Especialitat en Indústries Forestals
Enginyeria Agronòmica (2n cicle)
Enginyeria de Forests (2n cicle)

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1r cicle)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1r cicle)
Enginyeria Tècnica Industrial (1r cicle)
 Especialitat en Mecànica
Enginyeria en Informàtica (2n cicle)

Arquitectura Tècnica (1r cicle)

DOCÈNCIA I RECERCA
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ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT
Diplomatura en Infermeria (1r cicle)
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica (1r cicle)
Llicenciatura en Medicina (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)
Llicenciatura en Biotecnologia (1r i 2n cicle)

Títol propi en Ciències Sanitàries. Infermeria (2n cicle)

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS
Diplomatura en Ciències Empresarials (1r cicle)
Diplomatura en Treball Social (1r cicle)
Llicenciatura en Dret (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Geografia (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Ciències del Treball (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle)
Llicenciatura en Dret - diplomatura en Ciències Empresarials (doble titulació)

Diplomatura en Educació Social (1r cicle)
Mestre (1r cicle)
 Especialitat en Educació Infantil
 Especialitat en Educació Especial
 Especialitat en Educació Física
 Especialitat en Educació Musical
 Especialitat en Educació Primària
Especialitat en Llengües Estrangeres

ÀREA D’HUMANITATS
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Història (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Història de l’Art (1r i 2n cicle)
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Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (2n cicle)
Llicenciatura en Filologia Francesa (2n cicle)
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle)

Centres adscrits

Diplomatura en Relacions Laborals (1r cicle)
Diplomatura en Turisme (1r cicle)
Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (1r i 2n cicle)

S’han ofert 44 titulacions homologades i 32 cursos de doctorat. També s’han ofert 92 cursos 
de formació continuada (màsters, postgraus i cursos d’especialització),  dels quals 34 han estat 
gestionats per la Fundació Universitat de Lleida.

RECERCA

Els resultats obtinguts per la UdL en l’àmbit de la recerca durant el curs 2005-06 pel que fa a 
projectes del Plan Nacional de I+D+I, font principal de fons per a la recerca de les universitats 
espanyoles, es poden considerar satisfactoris. Així, la Universitat de Lleida ha aconseguit 19 
projectes sobre un total de 34 sol·licituds presentades, la qual cosa representa un percentatge 
d’èxit del 56%, lleugerament superior a la mitjana estatal, que ha estat del 53%.  Dels projectes 
concedits, sis corresponen a l’àmbit agroalimentari, sis a l’àmbit de les humanitats, tres a 
l’àmbit de ciències de la salut i els quatre restants als diferents àmbits d’expertesa en què es 
treballa als campus de Cappont i  de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Durant el curs acadèmica 2005-06 s’han llegit 42 tesis doctorals.

Actuacions en l’àmbit de la planificació i el suport 
a la recerca i la transferència de coneixement

Una vegada creades, el curs anterior, les diferents tipologies de grups de recerca, s’han desen-
volupat accions específiques de suport.
El nou reglament de cànons ha permès gairebé doblar el nombre de beques predoctorals 
pròpies de la Universitat. També s’ha aprovat un nou sistema de gestió de places de tècnics 
de suport a la recerca, que ha de permetre la creació de places amb contracte indefinit dins 
d’aquest àmbit. 
Durant el curs 2005-06 s’ha aprovat un conjunt important de normatives dirigides a donar 
suport a la recerca. Entre d’altres, destaquem la nova normativa de patents i la normativa de 
creació de centres propis de recerca.
Un ajut del CIDEM, sol·licitat gràcies a un projecte preparat per l’Oficina de Suport a l’R+D+I, 
ha permès crear un Trampolí Tecnològic a la Universitat de Lleida. Aquesta estructura —que ja 
tenien totes les universitats públiques catalanes—ha de donar un impuls a la transferència del 
coneixement i a la creació d’empreses des de la mateixa universitat.
S’ha aconseguit el primer ajut per al Parc Científic i Tecnològic, consorci creat entre la 
Universitat de Lleida i la Paeria de Lleida.  Aquesta actuació, a més de fer possible un increment 
de l’activitat investigadora i la seua transferència, també ha de permetre millorar les relacions 
universitat-societat, millora que ha d’incidir a mitjà termini en l’augment de la riquesa del 
territori.

��
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Estudis Medievals, Espai, Poder i Cultura
Estrès Oxidatiu i Proliferació Cel·lular en 

Llevats
Fisicoquímica de Sistemes Macromoleculars 

d’Interès Ambiental
Fisiopatologia Metabòlica
Fonètica
Història de les Transicions Socials i els 

Canvis Polítics
Història Social de la Formació del 

Capitalisme a Catalunya (segles XVI-XIX)
Laboratori de Recerca de l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova/
Universitat de Lleida

Grups de recerca

Grups de recerca: classificació en funció del tipus
 

Personal docent i investigador vinculat a un grup de recerca

Grups consolidats del DURSI
Agricultura de Precisió, Agròtica i 

Agrotecnologia
Agronomia i Qualitat de Cultius Extensius
Anàlisi i Recerca sobre Pintura i Iconografia 

Tardoantiga i Altmedieval
Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga
Art i Cultura d’Època Moderna
Biotecnologia Vegetal Aplicada
Cicle Cel·lular Eucariota
Control i Ecologia de Plagues Agrícoles i 

Forestals
Desigualtats i Grups Culturals
Dret Civil Català i Dret Privat Europeu

��

Grups de recerca de la Universitat de Lleida

Emergents UdL
(10 grups) 14%

Preconsolidats UdL
(6 grups) 8%

Consolidats UdL
(22 grups) 31%

Consolidats DURSI
(33 grups) 47%
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Literatura Catalana: Repertori, Ecdòtica i 
Poètica

Malherbologia
Medi Ambient: Sòls, Aigües i Residus 

Orgànics
Metabolòmica Agroalimentària
Millora Genètica de Cultius
Millora Genètica del Porcí
Models Matemàtics i Estadístics en Biologia 

de Sistemes, Genètica de Malalties 
Complexes i Models Biològico-factorials 
de la Personalitat

Neurobiologia Cel·lular i Molecular
Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i 

del Pirineu
Plurilingüisme, Interculturalitat i Educació
Senyalització Cel·lular i Apoptosi
Sistema de Justícia Penal
Tecnologia de Productes Vegetals
Territori i Societat
Unitat de Postcollita

Grups de recerca consolidats de la UdL
Agrometeorologia i Energia pel Medi 

Ambient
Cercle de Lingüística Aplicada
Cognició i Context: l’Aprenentatge 

Col·laboratiu Mediat per Ordinador
DEDAL-LIT
Dret, Economia, Sociologia i Política Rural, 

Agroindustrial i Agroalimentària
Energia Aplicada
Enginyeria Hidràulica, Hidrològica i del 

Medi Rural
Gènere, Societat i Comunicació
Grup Interdisciplinari d’Estudis sobre 

Desenvolupament i Multiculturalitat 
(GIEDEM)

Intel·ligència Artificial
Interacció Persona-Ordinador i Integració 

de Dades (GRIHO)

Interacció Planta-Microorganisme
La Reforma de les Nacions Unides
Literatura Popular i Mediàtica
Matemàtica Discreta, Criptologia i Models 

de Decisió
Orientació Psicopedagògica (GROP)
Patologia Pleural
Planificació del Paisatge, Gestió Forestal i 

Conservació de la Biodiversitat
Proximitat Econòmica de les Empreses de 

la Unió Europea: Aspectes Financers i de 
Mercat

Samuel Gili Gaya de Lingüística i Literatura
Silvicultura, Millora Genètica i Ecofisiologia 

d’Espècies Vegetals
Zootècnia: Ecosistemes Bioindustrials i 

Naturals

Grups de recerca preconsolidats de la UdL
Atenció a la Diversitat al Llarg del Cicle Vital 

de les Persones
Competències, Tecnologia i Societat de la 

Informació (COMPETECS)
Economia Agrària i Mediambiental
Economia Aplicada
Epidemiologia Aplicada
Computació Distribuïda

Grups de recerca emergents
Aula de Salut
Corporalitat, Educació i Vivència
Desenvolupament in Vitro i in Vivo d’Espè-

cies Cultivades
Empresa, Canvis Organitzatius, Socials i 

Noves Tecnologies
EPINUTRI
Pontius Ilerda
Producció Fructícola
Recerca Clínica, Experimental i Docent en 

Patologia Colorectal i Hematològica
Seminari de Sistemes Dinàmics
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Pel que fa a l’import d’aquests projectes, s’observa que els àmbits de ciències de la vida i 
enginyeria i arquitectura  representen quasi el 50% del finançament  dels projectes de recerca 
de la UdL. 

Recursos gestionats per l’Oficina de Suport a l’R+D+I

Distribució per àmbits temàtics dels grups de recerca de la UdL

Finançament per àmbits temàtics

0 1000 2000 3000 4000 5000

Convenis i serveis

Matrícules a cursos

Ajuts investigació: CICYT, CIRIT, etc.

Projectes europeus

Infraestructures de recerca

Altres ajuts

milers d’euros

Ciències socials 28,57%

Enginyeria i arquitectura 
12,86%

Ciències mèdiques i de 
la salut 11%

Ciències de la vida 
17,14%

Ciències 8,57%

Humanitats 17,14%

Ciències
16,11%

Ciències socials
 14,25%

Humanitats
5,77%

Enginyeria i arquitectura 
25,16%

Ciències mèdiques 
i de la salut

14,27%

Ciències de la vida 
24,42%

Memòria general UdL 2005-2006.in21   21 22/08/2006   14:22:50



22

Dr. Gabriel Ferraté Pascual. Exrector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya.  Va participar en 
la creació de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Lleida, precur-
sora de l’actual Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la 
Universitat de Lleida.
Acte d’investidura: 9 de novembre de 2005.

Dr. Theodore C. Hsiao: professor emèrit del Departament of Land, Air 
and Water Resources de la Universitat de Califòrnia a Davis, distingit 
en l’àrea de la Ciència i l’Enginyeria del Regadiu.
Acte d’investidura: 9 de novembre de 2005.
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RELACIONS EXTERIORS 
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Evolució de l’estudiantat enviat i rebut a través dels programes Sòcrates/Erasmus i de 
Mobilitat de la UdL

PROJECCIÓ DE LA UNIVERSITAT
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ETSEA Lletres Dret i
Economia

Ciències de
l’Educació
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Mèxic 25,15%

Itàlia 19,16%

Finlàndia 7,78% França 6,59%

Països Baixos 5,39%

Xile 4,79%

Polònia 3,59%

Alemanya 2,99%

Bèlgica 2,99%

Dinamarca 2,99%

Portugal 2,40%
Argentina 2,40%

Altres 13,77%

Països de destinació de l'estudiantat Erasmus i de Mobilitat de la UdL

Curs 2005/2006

Mèxic 30,34%

Itàlia 18,54%

Alemanya 10,11%

França 10,11%

Polònia 7,87%

Rep. Txeca 5,06%

Portugal 2,25%
Xile 2,25%

Altres 13,48%

Països d'orígen de l'estudiantat Erasmus i de Mobilitat de la UdL
Curs 2005/2006

Estudiantat dels programes Sòcrates/Erasmus i de Mobilitat de la UdL enviat i rebut 
per centres. Curs 2005/2006

Països de destinació de l’estudiantat Erasmus i de Mobilitat de la UdL. Curs 2005/2006

Països d’origen de l’estudiantat Erasmus i de Mobilitat de la UdL. Curs 2005/2006
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INTERACCIÓ AMB LA SOCIETAT

Centre de Cooperació Internacional (CCI)
El Centre de Cooperació Internacional ha continuat organitzant cursos de formació, xerrades 
i col·loquis. Ha gestionat la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació internacional per 
al desenvolupament i la convocatòria d’ajuts a estudis de recerca sobre desenvolupament, 
cooperació internacional, solidaritat i Quart Món, finançades en part gràcies a les aportacions 
del professorat i PAS de la UdL adherit a la campanya “Dóna el teu 0,7%”. Dintre del programa 
TEMPUS ha gestionat diversos projectes europeus en cooperació amb universitats de països de 
l’Europa de l’Est i de la ribera sud de la Mediterrània.

Centre d’Informació i Documentació per al Desenvolupament (CIDD)
IV Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al Desenvolupament. Durant dos dies el 
CIDD va apropar el seu fons bibliogràfic a la societat de Lleida.
Durant el curs acadèmic 2005-06 el CIDD ha continuant la seua tasca divulgativa per mitjà de 
la publicació de diversos llibres a les col·leccions pròpies “Sud-Nord” i “Al Voltant de...”.

Universitat d’Estiu
Hi ha hagut 22 cursos oferts, amb 478 alumnes. Seus dels cursos: la Seu d’Urgell, Arbeca, Erill 
la Vall, Tremp, Solsona i Lleida.

Aules de la Gent Gran
Any rere any s’incrementa l’èxit d’aquesta acció formativa, que representa una obertura i apro-
ximació de la Universitat de Lleida a la gent gran.  En aquests moments les seus on s’imparteix 
aquesta formació son: Lleida, Tàrrega, Balaguer i Cervera, i hi assisteixen aproximadament 600 
alumnes.

Projecció
Homenatge al doctor Joan Oró els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2005.
Signatura de convenis de col·laboració amb l’Institut del Teatre, la Fundació Privada Manuel de 
Pedrolo i l’Observatori de la Llengua Catalana, entre d’altres.
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Oficina del Voluntariat
En aquest curs 2005-06 s’ha consolidat la tasca organitzativa i formativa de l’Oficina en els 
seus diversos àmbits: voluntariat social, cultural i educatiu.  Cal destacar el desenvolupament 
de la base de dades, la creació d’una web i la col·laboració en jornades amb altres entitats, així 
com el projecte de pisos solidaris.

Fundació Universitat de Lleida
La Fundació de la Universitat de Lleida ha realitzat amb èxit la seua tasca de servir de nexe 
d’unió amb la societat lleidatana i de promoure i gestionar màsters, cursos de postgrau no 
oficials i cursos d’especialització.  També ha organitzat diverses jornades i congressos.

Serveis Culturals

Durant els curs 2005-06 la programació 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 que la ciutat de Lleida i les terres de Ponent es facin ressò de la presència 
cultural de la Universitat.

Aula de Música i Cor de la UdL
L’Aula de Música ha organitzat diversos concerts de música clàssica, contemporània i els con-
certs de professors i estudiants de la UdL.

Filmoteca Cine-Ull
S’ha continuat programant la projecció de pel·lícules conjuntament amb la Filmoteca de la 
Generalitat de Catalunya.

2n Cicle de Cinema i Drets Humans

Espai de Teatre
L’Espai de Teatre ha estructurat les seues activitats a través del Taller de Formació i Creació 
Escènica, integrada per 30 participants.
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Taller de Dansa Contemporània
Un total de 48 persones han integrat els tres grups en què s’ha estructurat el Taller de Dansa 
Contemporània de la UdL.
Amb motiu del desè aniversari del grup Esbòs-Dansa de la UdL es va editar el llibre La dansa 
contemporània és...

Iniciatives Plàstiques
Produccions, mostres i instal·lacions.
Exposicions fotogràfiques.

Cursos de formació cultural

Col·laboracions externes
12a Mostra de Cinema Llatinoamericà.

Concurs Literari d’Humor Negre
La Universitat de Lleida ha convocat, conjuntament amb l’Associació Cultural Humoràlia, una 
nova edició del Concurs Literari d’Humor Negre.

Ajuts als centres, als departaments i als serveis de la Universitat
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 Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions (ASIC)
Durant aquest any s’ha activitat el domini UdL.cat.
S’ha realitzat la connexió de la xarxa sense fil a Eduroam, cosa que permet la mobilitat inter-
nacional.
S’ha desplegat el campus virtual a tota la docència reglada.
S’han iniciat els projectes de gestió de dades (data warehouse), de gestió d’incidències estruc-
turals i tecnològiques i de gestió d’espais.

Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL
El 8 de març de 2006 es va crear aquesta nova estructura universitària que treballarà perquè 
s’introdueixi la perspectiva de gènere i el principi de transversalitat en la docència universitària 
i en la recerca, per visualitzar la realitat femenina i les aportacions de les dones al desenvo-
lupament de la cultura i la ciència i a l’evolució de la societat ampliant la visió androcèntrica 
actual.

Servei de Biblioteca i Documentació (SBD)
Al llarg del curs acadèmic 2005-06 s’ha dut a terme la segona avaluació, emmarcada dins del 
procés transversal en el qual participen totes les universitats catalanes i impulsada per AQU 
Catalunya.

Servei d’Esports
El Servei d’Esports té 990 socis.
S’han ofert 37 activitats, amb 622 alumnes.
En les competicions internes, de Catalunya i estatals han participat un total de 785 estudi-
ants.

Servei d’Extensió Universitària
Punt d’Informació.
Borsa de treball i programes de cooperació educativa universitat-empresa.

SERVEIS DE LA UNIVERSITAT
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Participació en el projecte impulsat per l’ANECA amb la finalitat d’investigar i compartir infor-
mació sobre la inserció laboral dels titulats universitaris de les universitats públiques de tot 
l’Estat.
Aula Universitària UdL - Consells Comarcals.
Borsa d’allotjament.
Campanyes de promoció i difusió de la UdL. Informació i assessorament als centres de secun-
dària.
Servei de suport a l’estudiantat.
Concurs d’idees per al disseny de la carpeta de la UdL per al curs 2006-07.

Servei Lingüístic
Aquest ha estat un curs de canvis i de creixement per al Servei Lingüístic. També s’ha fet 
l’adaptació del funcionament a la nova organització aprovada pel Consell de Govern.
Centre d’Autoaprenentatge de Llengua i cursos de formació.
Dinamització, amb el Voluntariat Lingüístic.

Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Correcció de les avaluacions de risc dels edificis de la UdL.
Designació del personal integrant dels equips d’emergència i realització de la formació cor-
responent.
Realització de simulacres d’evacuació.
Pla de millores de protecció contra incendis.
Supressió de barreres arquitectòniques de la UdL.
Suport psicolaboral als treballadors de la UdL.

Servei de Publicacions
El Servei de Publicacions manté com a objectius l’impuls, la programació i la producció tècnica 
d’edicions científiques, docents, d’extensió universitària i de difusió i imatge institucional de la 
Universitat de Lleida. El fons bibliogràfic viu actual, supera els 500 títols.
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Objectius del pressupost de 2006

El pressupost de la UdL per a l’any 2006 és de  68.497.265 euros, cosa que representa un 
increment del 21,73% respecte del pressupost de 2005.

Els objectius del Consell de Direcció de la Universitat de Lleida que han marcat les pautes 
d’elaboració d’aquest pressupost han estat els següents:

1. Garantir l’equilibri pressupostari, gestionant eficientment i racionalment els recursos dis-
ponibles

2. Incrementar la capacitat d’actuació de les unitats
a) Increment de la dotació a departaments i centres
b) Descentralització de les responsabilitats i decisions en la gestió del pressupost mitjan-

çant la descentralització de la despesa en equipament i programari per a la docència i 
la recerca

c) Continuació de la potenciació i l’increment de la dotació per a centres mitjançant l’esta-
bliment de contractes programa dins del marc de la Planificació Estratègica

3. Garantir una política de promoció i millora del personal de la Universitat de Lleida
a) Dotació per a nova contractació i consolidació del personal acadèmic en el marc del 

Document de política de personal acadèmic
b) Continuació de la promoció i reclassificació del personal d’administració i serveis
c) Continuació de la selecció de personal d’administració i serveis per tal d’estabilitzar els 

llocs de treball
e) Millora de les condicions dels becaris predoctorals de segon any
f) Dotació per a l’estabilització del personal de suport a la recerca
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4. Garantir la qualitat docent de la Universitat impulsant l’EEES
a) Incorporació d’una partida per facilitar l’adaptació dels estudis al nou marc europeu 

d’ensenyament superior
b) Suport a la docència mitjançant un programa d’ajuts a la millora i innovació docent
c) Elaboració i implementació del Pla Director de la Docència
d) Potenciació del programa de formació de professorat a través de l’ICE
e) Continuació de la potenciació de la docència virtual i semipresencial

5. Donar suport a la recerca i a la innovació tecnològica
a) Creació del Trampolí Tecnològic de la UdL dins de l’Oficina d’R+D+I per tal de donar un 

impuls al desenvolupament de microempreses i al registre de noves patents
b) Dotació d’una partida per a la concessió d’ajuts de recerca per a la captació d’estudiants 

estrangers de doctorat
c) Continuació de la potenciació de l’activitat de grups competitius i emergents i promoció 

de la creació de xarxes
d) Manteniment de les beques de recerca pròpies
e) Progressiu augment del cofinançament al Programa Ramón y Cajal
f) Augment dels recursos destinats a fons bibliogràfics (especialment en la subscripció a 

revistes electròniques)

6. Potenciar la internacionalització de la Universitat de Lleida
a) Augment del nombre de beques a estudiants Erasmus promogudes per la Universitat de 

Lleida
b) Dotació de beques per promoure les dobles titulacions
c) Augment dels ajuts destinats a fomentar accions subjectes als convenis bilaterals
d) Ampliació del nombre de becaris que participen en el programa Jade
e) Augment de la dotació per a projectes de cooperació internacional
f) Foment de les xarxes de cooperació amb països de l’Amèrica Llatina i del Magrib

7. Millorar l’atenció personalitzada als estudiants
a) Potenciació del programa d’orientació tutorial de l’ICE
b) Dotació d’una partida per a ajuts a estudiants amb necessitats especials

- Organització d’un servei d’acollida als estudiants
- Manteniment de la unitat d’atenció psicosocial
- Potenciació de les accions d’informació i orientació de l’estudiantat

Quadres d’estat d’ingressos i de despeses* 
*Expressat en milers d’euros.

Estat d’ingressos 2005 2006 Variació
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos 9.457 9.250 -2,19% 
Capítol 4. Transferències corrents 37.737 43.265 14,66% 
Capítol 5. Ingressos patrimonials 255 287 12,51% 
Capítol 7. Transferències capital 8.817 15.689 77,94% 
Capítol 9 Passius Financers 3 3 0,00% 
Total ingressos  56.269 68.497 21,73% 

Estat de despeses 2005 2006 Variació
Capítol 1 Despeses de personal 34.191 39.318 14,99% 
Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis 11.327 11.568 2,13% 
Capítol 3. Despeses financeres 2 1 -19,80% 
Capítol 4. Transferències corrents 1.137 1.071 -5,76% 
Capítol 6. Inversions reals 9.606 16.532 72,11% 
Capítol 9. Passius financers 7 7 -1,66% 
Total despeses  56.269 68.497 21,73% 
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Quadre de comparació entre l’estat d’ingressos i de despeses entre 2002 i 2005

Estat d'ingressos 2003 Variació 2004 Variació 2005 Variació 2006
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 8.895.577 2,42% 9.110.759 3,81% 9.457.479 -2,19% 9.250.347 
Capítol 4 Transferències corrents 29.334.910 18,29% 34.701.087 8,75% 37.737.007 14,66% 43.268.487 
Capítol 5 Ingressos patrimonials 890.000 -44,26% 496.052 -48,65% 254.725 12,51% 286.601 
Capítol 7 Transferències de capital 3.450.213 -3,15% 3.341.700 163,85% 8.817.072 77,94% 15.688.830 
Capítol 9 Passius financers 4.309.600 28,87% 5.553.977 -99,95% 3.000 0,00% 3.000 
Total d’ingressos 46.880.300 13,49% 53.203.575 5,76% 56.269.283 21,73% 68.497.265 
         

Estat de despeses 2003 Variació 2004 Variació 2005 Variació 2006
Capítol 1 Despeses de personal 27.019.583 14,86% 31.033.626 10,17% 34.191.114 14,99% 39.317.977 
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 10.682.391 0,12% 10.694.792 5,91% 11.326.855 2,13% 11.567.772 
Capítol 3 Despeses financeres   511064,42 -99,69% 1.576 -19,80% 1.264 
Capítol 4 Transferències corrents 672.938 76,68% 1.188.938 -4,36% 1.137.084 -5,76% 1.071.548 
Capítol 6 Inversions reals 8.505.388 9,14% 9.282.869 3,48% 9.605.535 72,11% 16.531.704 
Capítol 9 Passius financers   492285 -98,55% 7.118 -1,66% 7.000 
Total de despeses 46.880.300 13,49% 53.203.575 5,76% 56.269.283 21,73% 68.497.265 
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