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1.

INTRODUCCIÓ

Des de fa temps, el desenvolupament social i territorial ha estat una de les principals
polítiques estructurals de la Unió Europea i de cadascun dels seus estats membres. A
l'Estratègia Territorial Europea de 1999, en l'Agenda Territorial de la Unió Europea 2020
aprovada en 2011 i en el V Informe de Cohesió Econòmica i Social de la Unió Europea de
2011, s'han plantejat la necessitat de realitzar accions polítiques que permetin, a través de
l'acció pública o privada, disminuir els desequilibris socials i territorials i augmentar la
cohesió i el benestar dels europeus.
A més, s'han esforçat en aquesta mateixa obstinació científica i política diversos països
d'altres continents. Estratègies polítiques referides als assumptes de creixement i cohesió
social i territorial tenen lloc en països desenvolupats com Estats Units, Japó o Canadà, però
també són nombroses les iniciatives que en els últims decennis s'han pres en aquest sentit a
Àsia, Àfrica o Amèrica del Sud.
Impulsades pels propis governs o bé per múltiples organismes internacionals, les polítiques
de desenvolupament estan presents en les agendes polítiques i científiques que tracten de
fomentar el creixement econòmic i el desenvolupament social amb l'objectiu principal
d'aconseguir una distribució més equilibrada i sostenible de la riquesa, així com una
major estabilitat política democràtica en temps en què la crisi econòmica i financera ha
colpejat a nombrosos països i regions.
A mesura que els governs han anat cedint capacitat de decisió política als nivells
territorials subestatals, la importància de la recerca sobre el desenvolupament dels
territoris ha anat creixent exponencialment. En el cas europeu, bona prova d'aquesta
afirmació és la creació, el 1994, del Comitè de les Regions, el qual tracta de fomentar el
desenvolupament de les mateixes en el marc de la Unió Europea a través de
l'acceptació d'una realitat històrica indubtable com és l'Europa de les regions. Regions que
són concebudes com a realitats econòmiques, però també com a ens històrics-culturals
que no coincideixen necessàriament amb les jurisdiccions polítiques i que sovint
transcendeixen les fronteres nacionals o estatals.
En bona part del nostre continent europeu, a aquest procés polític descentralitzador l’ha
acompanyat la necessitat de disposar de recerques multidisciplinàries sobre el
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desenvolupament social i territorial. És precisament aquest espai d'estudi el que desitja
ocupar l'Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST). Es tracta, doncs, de
donar respostes científiques i polítiques davant els problemes que estan generant dos
fenòmens que condicionen en bona mesura l'actual societat contemporània, a saber: la
tendència a la globalització i la pervivència de la diversitat social i territorial. Dos
fenòmens que han de ser contemplats com una gran oportunitat per establir un diàleg entre
el global i el local (glocal), un diàleg en el qual la dimensió territorial ha de complir un
paper intermediari de primera línia en el manteniment de les diversitats sense menyscapte
dels aspectes positius que pogués reportar la mundialització.
Per fomentar amb rigor les polítiques de cohesió territorial i social de les agendes
governamentals és imprescindible en una societat del coneixement, com l'actualment
configurada, que la universitat i l'activitat científica es posin al servei de les institucions
públiques i privades a fi d'oferir la necessària prospectiva que requereix l'edificació
d'adequades polítiques socials i territorials basades en un coneixement rigorós de la
multiplicitat de realitats històriques, polítiques, econòmiques, socials, de gènere,
jurídiques, educatives, artístiques, lingüístiques, patrimonials i culturals que configuren els
diferents espais territorials i les seves comunitats.
Es tracta, en essència, de facilitar respostes rigoroses per a la planificació i gestió territorial
dels governs i també d'oferir alternatives als problemes socials o empresarials concrets,
mitjançant el coneixement científic social. Tot això des d'una perspectiva, la qual partint
d'allò local i regional, tingui sempre un punt de necessari contacte amb allò global a
través

de

recerques comparatives amb altres territoris que permetin un major

coneixement teòric dels mecanismes del desenvolupament (o subdesenvolupament)
social i territorial. Una perspectiva que ens diu que no es tracta tant de la imitació de
models externs com de trobar la manera en la qual cada àmbit local i regional, a partir de
les seves pròpies potencialitats i incorporant les iniciatives exògenes que es demostrin
pertinents, pugui iniciar un camí de creixement i desenvolupament sostingut i sostenible.
És per tot això que, a partir de l'èxit que ha obtingut l'Estratègia d'Innovació Regional
(RIS), el qual fins avui ha finançat projectes en els quals han participat més d'un
centenar de regions europees, i tenint en compte que la seva renovació (RIS3) vol
augmentar els recursos per a les recerques socials, creiem que en els propers decennis
els estudis teòrics i pràctics referits al desenvolupament social i territorial adquiriran una
rellevància especial en el marc de la recerca social europea i mundial. Una rellevància
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davant la qual la Universitat de Lleida i els seus científics socials no poden romandre al
marge.

2.

CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I OBJECTIUS
ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ I DEFINICIÓ

El Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) es constitueix com un centre
de recerca propi de la UdL.

ARTICLE 2.- RÈGIM JURÍDIC
L’INDEST es regeix:
A. Pels Estatuts de la UdL.
B. Per la normativa de la UdL reguladora dels Centres de Recerca i altres normatives
de desenvolupament adoptades o que es puguin adoptar pels òrgans competents de
la UdL que els puguin afectar.
C. Per les disposicions d'aquest Reglament de funcionament intern.
D. Per la normativa administrativa aplicable relativa a les convocatòries, a la
redacció de les actes i al funcionament dels òrgans administratius.
E. Per la legislació vigent que el sigui d'aplicació.

ARTICLE 3.- FUNCIÓ
La funció principal de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial és l’impuls de la
recerca de les ciències socials per analitzar la naturalesa de la sinergia que s'estableix en
l'àmbit d'un determinat territori entre els diversos elements que produeixen, o poden
produir,

el

seu desenvolupament

social,

econòmic,

polític,

patrimonial, jurídic,

lingüístic, mediambiental i cultural. És, doncs, aspiració última d'un institut d'aquestes
característiques, el fet de contribuir a la creació d'una teoria sobre les formes i maneres en
les quals pot produir-se un més adequat, segur i sostenible desenvolupament social i
territorial. Aportació científica que hem d'aspirar a posar en mans de la política amb
majúscules

per

afavorir

d'aquesta manera la qualitat de les decisions i amb això
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contribuir a la qualitat de la democràcia així com a la reducció dels desequilibris socials i
territorials.

ARTICLE 4. OBJECTIUS GENERALS
És imprescindible per a l'elaboració de qualsevol model teòric en el marc de les ciències
socials, que s'efectuïn recerques empíriques monogràfiques referides a espais geogràfics
concrets. La realitat que impera a l'institut que es proposa ha de tenir, si més no, una doble
i complementària dimensió. La primera és que qualsevol regió del Planeta en la qual pugui
desenvolupar-se una recerca d'aquestes característiques. La segona acull el fet que donada
la nostra ubicació és evident que la realitat regional lleidatana, la realitat nacional catalana,
la realitat estatal espanyola i el procés de construcció europeu, haurà de tenir una dedicació
especial en la recerca que promocionin els membres de l'institut.
Des d'aquesta perspectiva general, es poden assenyalar els següents objectius concrets de
l'institut:
1. Les recerques de les ciències socials per a la planificació política del desenvolupament
demogràfic, econòmic, social, polític, jurídic, lingüístic, patrimonial, mediambiental i
cultural de caràcter local, regional, nacional o estatal, tot prestant atenció a les desigualtats
socials, de gènere i d'origen. Això significa que l'institut estaria dedicat a una temàtica
estructural, polifacètica i d'impacte universal com és ocupar-se de les formes i maneres que
pot adoptar el desenvolupament social i territorial. Considerem que aquesta temàtica
està en el centre de les preocupacions de totes les societats que s'interroguen sobre els
mecanismes i els processos de creixement i desenvolupament del seu territori. En aquest
sentit, hauria de ser un institut amb clara vocació global i generalista.
2. Com a derivació de la pròpia naturalesa dels seus objectes d'estudi, l'institut hauria de
centrar-se també en l'elaboració de recerques multidisciplinàries sobre les diverses
“regions” catalanes, espanyoles o europees, amb la finalitat de comprendre rigorosament
els principals reptes (i les seves possibles solucions) sobre problema estrucural dels
desequilibris territorials.
3. Seguint l'anterior propòsit, l'institut hauria de tenir una dedicació especial cap a
l'elaboració de recerques monogràfiques multidisciplinàries i comparatives

sobre

la
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realitat lleidatana i les seves vinculacions amb la resta de Catalunya, Espanya, Europa i
Amèrica Llatina.
4. La difusió del coneixement adquirit a les entitats públiques i els agents socials per tal de
contribuir a la rigorosa planificació de les polítiques institucionals i empresarials.
Aquest fet comportarà una tasca permanent d’assessorament tècnic a entitats públiques i
privades sobre l'adequat desenvolupament del territori i en la cerca de la cohesió social.
5. Formació teòrica i pràctica d'aquells universitaris i ciutadans pertanyents a diverses
entitats públiques i privades que es trobin immersos en les diverses qüestions que
impliquen el desenvolupament regional i les polítiques socials i territorials.
6. Elaboració de bases de dades i de cossos documentals sobre el desenvolupament social i
territorial, amb especial èmfasi en els casos lleidatà, català, espanyol, europeu i
llatinoamericà.
7. El desenvolupament d’estratègies d’I+D+i, promovent la recerca en tots els àmbits
capaços d’incidir en el desenvolupament sòcio-econòmic i cultural del territori i el
benestar de les persones.

ARTICLE 5.- TASQUES I COMPETENCIES
Les funcions de l’INDEST són:
A. impulsar i coordinar les activitats de recerca dels seus membres,
B. coordinar el manteniment i ús de les infraestructures de recerca que li siguin
encomanades,
C. concretar i executar treballs científics, tècnics i artístics, i ajudar a millorar la
transferència dels resultats a persones físiques i entitats públiques o privades en el
marc de la legislació vigent i d'acord amb la normativa que desenvolupi el Consell
de Govern de la UdL,
D. la difusió del coneixement adquirit a les entitats públiques i els agents socials
per contribuir a la rigorosa planificació de les polítiques institucionals i
empresarials,
E. assessorament

tècnic

a

entitats

públiques

i

privades

sobre

l'adequat

desenvolupament del territori i en la cerca de la cohesió social,
F. la formació teòrica i pràctica d'aquells universitaris i ciutadans pertanyents a
diverses entitats públiques i privades que es trobin immersos en les diverses
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qüestions que impliquen el desenvolupament regional i les polítiques socials i
territorials,
G. elaboració de bases de dades i de cossos documentals sobre el desenvolupament
social i territorial, amb especial èmfasi en els casos lleidatà, català, espanyol,
europeu i llatinoamericà,
H. socialitzar el coneixement i el patrimoni afavorint la difusió de les activitats dels
seus investigadors i grups de recerca així com endegar plans de promoció,
coneixement i visualització social de la tasca del centre,
I. promoure la captació de personal investigador adient per la realització dels
objectius de recerca del centre,
J. afavorir els contactes internacionals del seus membres amb investigadors,
grups de recerca i centres d'altres països dedicats als mateixos àmbits de
treball.

3.

CAPÍTOL II: MEMBRES I ORGANITZACIÓ INTERNA
ARTICLE 6.- MEMBRES DE L’INDEST

6.1.- Són membres de l’INDEST:
A. El personal acadèmic dels grups de recerca de la UdL o d'altres entitats que en
siguin adscrits. Així mateix s’hi podrà adscriure personal acadèmic quan, sense
formar part de cap grup de recerca de la UdL, la seva tasca de recerca s’avingui
amb els objectius de recerca del propi institut marcats en l’Article 4 d’aquest
reglament.
B. El personal investigador dels programes ICREA, Ramon y Cajal, Beatriu de
Pinós i similars que formin part dels grups de recerca de la UdL que siguin adscrits
a l’Institut.
C. Els/les becaris de recerca que pertanyin als grups de recerca de l’Institut.
6.2.- També forma part de l’INDEST el personal d’administració i serveis (PAS) que hi
sigui adscrit així com aquell que l’institut pugui contractar mitjançant els seus recursos.
Aquest personal estarà sota la responsabilitat de la direcció del centre i, en els cas del PAS
de la UdL adscrit, del gerent de la UdL.
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6.3.- Tot el personal investigador adscrit a l’INDEST realitzarà la seva activitat de recerca
en les instal·lacions del centre, si les té, o, en el seu defecte, en les instal·lacions del
departament al que pertanyi.

ARTICLE 7.- ADSCRIPCIÓ

AL INSTITUT DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I

TERRITORIAL

7.1.- L’adscripció del personal de la UdL es farà per resolució del Rector de la UdL amb
un informe previ del departament al qual pertanyi el personal objecte de l’adscripció, si
així s’escau. En el cas dels grups de recerca, la proposta serà a petició dels IP i, en el cas
d’investigadors o investigadores que no formin part d’un grup de recerca adscrit a
l’INDEST, a petició dels propis investigadors/investigadores.
7.2.- En el cas de personal vinculat laboralment a altres organismes o institucions que no
siguin la UdL, la seva adscripció estarà condicionada a l’existència d’un conveni previ que
permeti l’adscripció temporal. En aquest conveni hi haurà de figurar la temporalitat de
l’adscripció, la durada, i els termes en que es regularan tant la propietat intel·lectual com
els drets derivats de la recerca feta en el institut.
7.3.- L’adscripció del personal de la UdL a l’Institut no eximeix dels drets i deures derivats
de la normativa de la UdL.

ARTICLE 8.- DESVINCULACIÓ DE L’INSTITUT
La des-adscripció a l’institut es produirà pels següents motius:
A. quan finalitzi la seva relació contractual amb la UdL o amb l’entitat d’origen de
l’adscripció,
B. a petició pròpia, sense que això pugui eximir de les obligacions contretes amb
l’INDEST,
C. per resolució del rector, a petició del director de l’Institut, i un cop escoltat
l’afectat

i,

si

s’escau,

el

seu

departament

i

el

seu

grup

de

recerca.
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4.

CAPITOL III: ÒRGANS DE GOVERN
ARTICLE 9.- ELS ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de l’INDEST són:
A. El Director o Directora de l’INDEST
B. El Sotsdirector de l’INDEST
C. El Consell de Direcció
D. La Junta de Govern de l’INDEST
E. El Plenari
F. El Consell Científic Extern

ARTICLE 10.- LA DIRECCCIÓ DE L’INDEST
10.1.- El Director o Directora de l’INDEST és nomenat pel rector de la UDL a proposta
del plenari de l’INDEST per una durada de 4 anys renovables una sola vegada i n’exerceix
la direcció i gestions ordinàries així com la representació del centre.
10.2.- La direcció de l’INDEST ha de recaure en un investigador/a de la UdL amb
reconegut prestigi i haurà de comptar amb, almenys, tres trams de recerca.
10.3.- A més de les atribucions que s'estableixen en el punt 10.1, són funcions del
Director/a:
A. Convocar i presidir el Consell de Direcció i el Plenari.
B. Autoritzar les despeses del Centre de Recerca.
C. Coordinar i gestionar l'ús dels espais que siguin competència de l'institut, els
equipaments per la recerca i la resta d'infraestructures.
D. Desenvolupar i executar, si s'escau, les decisions i acords aprovats pel Consell
de Direcció.
E. Proposar als òrgans competents la contractació de recursos humans i exercir-ne
la seva direcció i coordinació.
F. Gestionar

els

recursos

econòmics

assignats

al

centre

i

el

personal

d'administració propi.
G. Elaborar el programa d’activitats anuals, els plans de recerca anuals i plurianuals
que aprova el Plenari; així com redactar la proposta del seu pressupost.
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H. Coordinar

i

impulsar

les

activitats

de

recerca

i

el

desenvolupament

investigador del centre.
I. Convocar el Consell Científic, el Consell de Direcció i el Plenari.
J. Informar el vicerectorat de la UdL amb competències en política científica de la
situació i activitats del centre així com de la seva situació econòmica.
K. Totes les altres funcions relatives al l'INDEST que aquest Reglament no atribueixi
al Consell de Direcció ni al Plenari i que li siguin atorgades per la normativa
vigent.

10.4.- El director o la directora cessa per les causes següents:
A. Quan sigui nomenat/da el/la nou/va director/a l’empara del reglament de
funcionament del centre.
B. Per petició pròpia.
C. Per destitució.
D. Per qualsevol altra causa admesa en dret.

ARTICLE 11. EL SOTSDIRECTOR DE L’INDEST
11.1. La gestió executiva ordinària del INDEST recau en la figura del Sotsdirector de
l’INDEST. El Sotsdirector serà nomenat pel Director del Institut i formarà part del Consell
de Direcció.
11.2. El Sotsdirector de l’INDEST té les següents funcions:
A. Assistir al Director en l’àmbit de les funcions que li són pròpies.
B. Convocar les sessions del Consell de Direcció i del Plenari.
C. Assumir les tasques de la direcció ordinària de l’institut en absència del
Director/a per malaltia o vacant.
D. Elaborar la proposta de memòria anual.
E. Redactar les actes dels òrgans col·legiats del centre i donar fe dels seus acords.
F. Tenir cura i actualitzar el cens del centre.
G. Totes aquelles que li encarregui la Direcció, el Consell de Direcció, el
Plenari o el Comitè Científic extern.
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ARTICLE 12. EL CONSELL DE DIRECCIÓ
12.1.- El Consell de direcció de l’INDEST és el màxim òrgan de govern del
centre. Està format pel Director, vuit consellers o conselleres i el secretari/a
executiu/va.
12.2.- El Consell de Direcció de l'INDEST serà escollit per votació del plenari
del centre per la candidatura que obtingui la majoria simple dels vots entre les
candidatures que s'hi presentin. Les candidatures hauran de ser tancades i hi
haurà de constar el nom del candidat o candidata a la direcció així com de la resta
dels candidats a consellers. Les candidatures hauran de contemplar la pluralitat
dels diferents àmbits de coneixement de l’institut.
12.-3.- Són funcions del Consell de Direcció:
a) Aprovar el pressupost de l’INDEST.
b) Aprovar els plans de recerca anuals així com la proposta dels plans plurianuals
i la proposta de les línies de recerca del centre.
c) Aprovar el programa d’activitats anuals, especialment la proposta i
planificació de l’activitat docent i formativa pròpia de l’INDEST.
d) Aprovar la proposta de contractes i convenis amb altres empreses o
institucions.
e) Aprovar la proposta de contractació de personal a càrrec dels recursos de
l’Institut. Quan així s’escaigui, també aprovarà els tribunals o comitès de
selecció.
f) Fer la proposta al rector de la UdL per l’adscripció o la des-adscripció dels
grups de recerca de la UdL i del personal investigador.

ARTICLE 13. FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE DIRECCIÓ
13.1.- El Consell de Direcció serà presidit pel Director, actuant el Secretari
Executiu com a secretari i serà convocat pel Director.
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13.2-

L'assistència

al

Consell

de

Direcció

te

caràcter

personal

i

intransferible. Per que els acords siguin vàlids caldrà l'assistència de la meitat
més un dels seus membres.
13.3.- Els acords s'acordaran sempre pel vot favorable de la majoria simple dels
assistents.

ARTICLE 14. LA JUNTA DE GOVERN DE L’INDEST
14.1.- La Junta de Govern de l’INDEST és l'òrgan competent de presa de
decisions per al funcionament de l’INDEST.
Està format pel director/a i secretari/a executiu/va, els investigadors/es
principals dels grups de recerca de l’INDEST (un per cada grup), pel director/a
de l’Observatori de Política Agroalimentària, els membres del Consell de
Direcció, un representant dels investigadors a títol individual i un representant
dels membres del PAS de la UdL. El quòrum necessari per aprovar els acords
serà la meitat més un en primera convocatòria i una tercera part dels membres
amb un mínim de tres en segona convocatòria.
14.2.- La Junta de Govern haurà de convocar-se almenys un cop a l’any.
14.3.- Són funcions de la Junta de Govern de l’INDEST:
A) Escollir el Consell de Direcció de l'institut i fer la proposta al Rector del
Director segons el que fixa aquest mateix reglament.
B) Aprovar les modificacions del reglament de l'INDEST. Per tal que les
modificacions siguin vàlides hauran de constar en l'ordre del dia de la
convocatòria i comptar amb el suport de la meitat dels membres més un en
primera convocatoria i una tercera part dels membres amb un mínim de tres en
segona convocatoria.
C) Aprovar els plans de recerca anuals i plurianuals a proposta del director.
D) Aprovar el pressupost de l'institut, a proposta del Director.
E) Aprovar i remoure els membres del Comitè Científic Extern.
F) Pronunciar-se en aquelles qüestions que li siguin proposades pel Consell de
Direcció.
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ARTICLE 15. EL PLENARI
15.1 El Plenari és l'òrgan de participació i debat dels investigadors de l’institut.
15.2.- El plenari que és el conjunt de tots els membres de tots els investigadors
adscrits a l’INDEST será convocat per informar i debatre el funcionament de
l’Institut.
15.3.- El Plenari es convocarà sempre que es consideri oportú, i, en tot cas,
almenys una vegada a l’any.

ARTICLE 16. EL COMITÈ CIÈNTÍFIC EXTERN
16.1.- El Comitè Científic és l'òrgan consultiu que assessora i dóna suport a
l'activitat de recerca de l'INDEST.
16.2.- Els membres del Comitè Científic són nomenats pel Rector a proposta del
Plenari. El seus membres hauran de ser investigadors i acadèmics amb
reconeguda vàlua internacional i no podran ser investigadors adscrits a
l'INDEST.
16.3.- Són funcions del Comitè Científic:
A. Ésser informat dels plans de recerca anuals i plurianuals de l'institut i donarne el seu parer.
B. Ésser informat de la memòria anual del centre i donar-ne els seu parer.
C. Ésser informat dels canvis en el Consell de Direcció.
D. Proposar iniciatives i activitats científiques que puguin promoure l’execució
dels objectius del centre.
E. Assessorar el Consell de Direcció de l’INDEST en qualsevol qüestió que
aquest estimi oportú.
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5.

CAPITOL IV: FUNCIONAMENT INTERN

ARTICLE 16. FINANÇAMENT
15.- L'INDEST es proposa actuar amb l'objectiu d'assolir el major grau
d'autofinançament. En aquest sentit haurà d'ajustar les seves accions i recavar els
recursos econòmics per a fer front al seu finançament.

ARTICLE 17.- PRESSUPOST
L'INDEST es dotarà d’un pressupost anual que comprendrà la totalitat dels
seus ingressos i despeses.
Aquest pressupost s’haurà d’aprovar durant el mes d’octubre de cada any a fi
que la UdL pugui incorporar les partides necessàries en el seu propi pressupost
quan això sigui possible. En aquest sentit, la Universitat de Lleida i
l'INDEST acordaran cada any l’assignació d’un pressupost, que podrà tenir
en compte els ingressos per cànon de recerca relacionats amb els projectes,
convenis i serveis en què participin els investigadors que s’hi adscriguin.
Així mateix el Consell de Direcció estarà obligat a redactar una memòria
econòmica anual.

ARTICLE 18. RECURSOS MATERIALS
L'INDEST disposa dels recursos següents:
A. Els que li pugui assignar la UdL bé pels seus pressupostos, bé per altres
tipus d'acords.
B. Les aportacions de tota mena, procedents d’entitats publiques o privades,
d’empreses i particulars.
C. Els rendiments de les activitats que organitzi o dels serveis que presti
l’INDEST, d’acord amb les normatives vigents de la Universitat de Lleida.
D. Subvencions, llegats, donacions i altres ingressos obtinguts per qualsevol
altre títol admès en dret.
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E. Qualsevol que li pugui correspondre d’acord amb les lleis i la normativa de la
Universitat de Lleida.

ARTICLE 19. INFRAESTRUCTURES
Quan l’INDEST hagi d’utilitzar espais, recursos o infraestructures de la Universitat de
Lleida s’aplicarà la normativa vigent a la UdL excepte si hi algun tipus de conveni o
acord explícit en sentit distint.

Disposició addicional primera
A l'entrada en vigor d'aquest reglament es consideren adscrits de ple dret a l'INDEST els
Grups de recerca de l'Annex I.

Disposició addicional segona
A l'entrada en vigor d'aquest reglament es consideren adscrits de ple dret a l'INDEST els
investigadors de l'Annex II.

Disposicions transitòries
1.- Abans d'un mes després de l'aprovació d'aquest reglament per part del Consell de
Govern de la Universitat de Lleida el rector anomenarà un consell de direcció provisional
amb un Director provisional i un Secretari Executiu provisional. Aquest Consell de
Direcció haurà de ser ratificat per un plenari que s'haurà de convocar abans de tres
mesos després de l'entrada en vigor d'aquest reglament.
2.- Passat un any del seu nomenament el Consell de Direcció haurà de convocar
eleccions. Aquest primer mandat d'un any no comptarà a efectes de les limitacions de
mandat establertes pel Director en l'article 10.1.
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Annex I. Relació de Grups de Recerca adscrits de l’INDEST

Grup / Càtedra UNESCO / Observatori
Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els

IP
Antonio Blanc Altemir

reptes i amenaces actuals: reforma del sistema de
governança global, seguretat, cooperació i drets
humans
Grup Interdisciplinar d’Estudis de Desenvolupament i Victoriano Bretón Solo
Multiculturalitat (GIEDEM)

Art i Cultura d’Època Moderna (ACEM)

De Zaldívar
Joaquim Company
Climent

Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i

M. Núria Rafel Fontanals

Història Antiga (GRAPHA)

Cercle de Lingüística Aplicada (CLA)

Grups d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura

Enric Llurda Giménez

Fidel Molina Luque

(GESEC)
Literatura Popular Francesa i Cultura Mediàtica Àngels Santa Bañeres
Enfront del Fenomen Poètic (LIPOFRANCUMEPOE)
Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del

Ramon Sistac Vicén

Pirineu (OLLPP)
Sistema de Justícia Penal (SJP)

Josep

Maria

Tamarit

Sumalla
Grup de Recerca en Mediació Lingüística (GIML)
Observatori de Política Agroalimentària

Neus Vila Rubio
Andrés Miguel Cosialls
Ubach

Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GRASE)

Jordi Garreta Bochaca

Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica

Gemma Filella Giu i Núria

(UdL/UB) (GROP)

Pérez Escoda

Canvis i continuïtats en l'hàbitat i en l'ús del territori en

Jordi Bolòs Masclans

èpoques de transició, des de l'edat mitjana fins a
l'actualitat. Anàlisi del Paisatge i Societat (PAHISOC)
Dedal-Lit

Núria Casado Gual

Grup de Recerca en Jocs Esportius (GREJE)

Pere Lavega Burgués

Moviment Humà (MH)

Joaquim Reverter Masià

Plurilingüisme i Educació (PIE)

Àngel Huguet Canalís

Competències, Tecnologia, Educació i Societat

Xavier Carrera Farran

(COMPETECS)
Grup de Recerca en Turisme, Economia Social i del

Eduard M. Cristóbal Fransi

Coneixement (GRTESC)
Territori i Societat

Jordi Martí Henneberg

Caracteritzant les Empreses Rendibles: Empresa

José Luis Gallizo Larraz

Familiar i Empresa Emprenedora (CARENFA)
Càtedra UNESCO de la UdL en Ciutats Intermèdies:

Josep Mª Llop Torné

Urbanització i Desenvolupament
Equip de Desenvolupament Organitzacional-UdL (EDO-

Isabel Del Arco Bravo

UdL)
Avaluació Econòmica i Comercial de la Tecnologia i la Maria Pilar Cos Sánchez
Innovació (AECTI)
Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències
Socials (DHIGECS)

Nayra Llonch Molina

Grup d’Estudis de la Cultura i les Identitats a l’Europa
Contemporània (GECIEC)
Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat

Estela Inés

Física i l’Esport (GISEAFE)

Farías Torbidoni

Grup de Recerca Intervencions Socioeducatives amb

M. Àngels Balsells Bailón

Infància i la Joventut (UdL-UB) (GRISIJ)

7.

i Pere Amorós Martí

Annex II. Relació d’Investigadors de la UdL als Grups de
Recerca adscrits a l’INDEST
Grup

IP

Les Nacions Unides i la Blanc Altemir, Antonio
Unió Europea davant els
reptes i amenaces actuals:
reforma del sistema de
governança
global,
seguretat, cooperació i
drets humans

Grup
interdisciplinar Bretón Solo De Zaldivar,
d’estudis
de Víctor
desenvolupament
i
multiculturalitat
(GIEDEM)

Investigadors

De Alós Martin, Ignacio
Colom Gorgues, Antonio
Ortiz Hernandez, Eimys
Presta Lavella, Deborah Elisabeth

Casal Fite, Gemma
Garcia Pascual, Francisco
Jove Montañola, Antonio Maria
Martínez Sastre, Javier
López Esteve, Manel
Pallares Gomez, Juan Antonio
Pasola Tejedor, Antoni de P.
Soto Gutierrez, Laura
Vilalta Escobar, Maria José
Martínez Sastre, Javier

Art

i

Cultura

d’Època Company Climent,
Joaquim
Moderna (ACEM)

Avinyó Fontanet, Gemma
González Martínez, Mª. Dolores
Luque Pendón, Alberto
Peralta Escuer, Maria Teresa
Planas Badenas, Josefina
Puig Sanchís, Isidro
Rega Castro, Iván
Herrero Cortell, Miquel Ángel

Grup de Recerca

Rafel Fontanals, M. Núria Alonso Martínez, Natalia

en Arqueologia, Prehistòria

Bernal Capdevila, Joan

i Història Antiga (GRAPHA)

López Melción, Joan
Junyent Sanchez, Emili
Salazar Ortiz, Natalia

Cercle
de
Lingüística
Aplicada (CLA)

Llurda Giménez, Enric

Block Allen, David
Cots Caimons, Josep Maria
Gallego Balsà, Lídia
Irun Chavarria, Montserrat
Llanes Baro, Àngels
Mancho Barés, Guzman
Martin Rubio, Francisco Javier
Mas Alcolea, Sònia
Mocanu, Vasilisca
Sabaté Dalmau, Maria
Torres Purroy, Helena
Rosell Trullols, M. Carme

Grups d’Estudis Societat,
Salut, Educació i Cultura
(GESEC)

Molina Luque, Fidel

Barallat Gimeno, Eva
Blanco Blanco, Joan
Gea Sanchez, Montserrat
Martínez Soldevila, Jordi
Mayoral Arqué, Dolors
Otero García, Laura
Roca Llovet, Judith
Samper Rasero, Lluis
Sanvicen Torne, Francisca
Soldevila Roig, Jordi
Tahull Fort, Joan Antonio
Torres Gonzalez, Teresa
Valenzuela Pascual, Francesc
Miró Miró, Adelina
Rubí Carnacea, Francesc Josep
Soler González, Jorge

Literatura Popular Francesa i

Santa Bañeres, Àngels

Burrial Sancho, Xavier

Cultura Mediàtica Enfront

Figuerola Cabrol, M. Carme

del

Parra Albà, Montserrat

Fenomen

Poètic

Pont Ibañez, Jaume

(LIPOFRANCUMEPOE)

Solà Solé, Pere
Solé Castells, Cristina
Tovar Blanco, Francisco
Oficina
Literatura

de
de

Llengua

i

Ponent

i

Sistac Vicén, Ramon

Suils Subirà, Jordi
Turull Rubinat, Albert

del Pirineu (OLLPP)
Sistema de Justícia Penal

Ribes Amoros, Ma. Salome

Tamarit Sumalla, Josep

Boldú Pedro, Ariadna
García Albero, Ramon

(SJP)
Maria

Ibars Velasco, Daniel
Pujols Pérez, Alejandra
Salat Paisal, Marc
Serrano Masip, Mercedes
Villacampa Estiarte, Carolina

Grup

de

Mediació

Recerca

en

Vila Rubio, Neus

Capdevila Tomàs, Yolanda
Casanovas Català, Montserrat

Lingüística

Giné Janer, Marta

(GIML)

Mateu Serra, Rosa Ma.
Serrano Gimenez, Anna Ma.
Grup de Recerca d’Anàlisi

Garreta Bochaca, Jordi

Allepuz Capdevila, Rafael
Bernad Cavero, Olga

Social i Educativa (GRASE)

Domingo Coll, Jordi
Enciso Rodriguez, Joan Pere
Farré Perdiguer, Maria
Garriga Bosch, Manel
González Rodríguez, Juan Agustín
Guillem Crespo, Francesc Josep
Iglesias Quintillá, Miriam
Jové Vila, Francesc
Julià Traveria, Ramón Manuel
Lladonosa Latorre, Mariona
Llevot Calvet, Núria
López Teulón, Maria Paz
Macià Bordalva, Mònica
Mata Romeu, Anna
Mateo González, Diego
Miranda Ruche, Francisco Javier
Molet Chicot, Carme
Pelegrí Viñana, Xavier
Quejido Molinero, Maria Pilar
Torres Solé, Teresa
Kakouvi Teté
Sala Ríos, Mercè
Grup

de

Recerca

en Filella Giu, Gemma i Pérez Agulló Morera, Maria Jesús

Orientació Psicopedagògica
(UdL/UB) (GROP)

Escoda, Núria

Ribes Castells, Ramona
Rueda Carcelén, Pilar
Ros Morente, Agnès

Canvis

i

continuïtats

en

Bolòs Masclans, Jordi

Ramon Molins, Gabriel

l'hàbitat i en l'ús del territori

Sànchez Boira, Imma

en èpoques de transició, des

Vicedo Rius, Enric

de l'edat mitjana fins a
l'actualitat.

Anàlisi

paisatge

i

del

societat

(PAHISOC)
Grup de Recerca en Jocs

Lavega Burgués, Pere

Aires Araujo, Pablo
Costes Rodríguez, Antoni

Esportius (GREJE)

Duran Delgado, Conxita
Lasierra Aguilá, Gerard
Ormo Rives, Enric
Rodríguez Arregi, Rosa
Salas Santandreu, Cristòfol
Serna Bardavío, Jorge
Sáez de Ocáriz Granja, Unai
Muñoz Arroyave, Verónica
Prat Ambròs, Queralt
Rillo Albert, Aaron
Damian, Sabrine
Luchorro Parrilla, Rafael Angel
Moviment Humà (MH)

Reverter Masià, Joaquim

Alonso Martínez, José Manuel
Blanco Felip, Pere
Hernandez Gonzalez, Vicenç Josep
Jové Deltell, Ma. Carme
Mas Alòs, Sebastià

Plurilingüisme
(PIE)

i

Educació

Huguet Canalís, Àngel

Ianos, Maria Adelina
Janés Carulla, Judit
Lapresta Rey, Cecilio
Petreñas Caballero, Cristina
Poalelungi, Carmen Valentina
Popa, Simona
Caballé Morera, Ester
Sansó Galiay, Clara

Competències,
Educació

Tecnologia,
i

Carrera Farran, Xavier

Brescó Baigés, Enric
Cereza Zorilla, Josep M.

Societat

Coiduras Rodriguez, Jordi L.

(COMPETECS)

Alsinet i Mora, Carles
De La Fuente, Juan Francisco
Isus Barado,Sofia
París Mañas, Georgina
Torrelles Nadal, Cristina
Cornadó Teixidó, Maria Pau
Grup de Recerca en Turisme, Cristóbal Fransi, Eduard M. Codina Mejón, Jaume
Economia

Social

i

Daries Ramón, Natàlia

del

Martín Fuentes, Eva

Coneixement (GRTESC)

Montegut Salla, Yolanda
Territori i Societat

Martí Henneberg, Jordi

Aguilar Ortiz, Laura
Aldomà Buixadé, Ignasi
Alonso Logroño, Pilar
Bellet Sanfeliu, Carme
Fraile Pérez de Mendiguren, Pedro
Ganau Casas, Joan
Solanas Jiménez, Jorge
Paül Agustí, Daniel
Josep Ramon Mòdol Ratés

Caracteritzant les Empreses

Gallizo Larraz, José Luis Moreno Gené, Jordi

Rendibles: Empresa Familiar

Sabi Marcano, Xavier

i

Saladrigues Solé, Ramon

Empresa

Emprenedora

Sánchez Pulido, Laura

(CARENFA)

Tena Tarruella, Anna
Vendrell Vilanova, Anna Maria
Plana Farran, Manel
Arias Terés, Begonya
Càtedra UNESCO de la UdL
en

Ciutats

Intermèdies:

Urbanització

i

Desenvolupament

Llop Torné, Josep Mª.

Equip de Desenvolupament

Del Arco Bravo, Isabel

Organitzacional-UdL (EDO-

Alaminos
Anton

Fernandez,

Francisco

Camats Guàrdia, Ramon

UdL)

Flores Alarcia, Òscar
Segura Torres, Joan
Silva Garcia, Blanca Patricia
Avaluació

Econòmica

i Cos Sánchez, Maria Pilar Aldaz Ibañez, Natalia

Comercial de la Tecnologia i

Escardibul Ferra, Blanca

la Innovació (AECTI)

Millan Gómez, José Sebastián
Molto Aribau, Maria Margarita

Observatori

de

Política

Agroalimentària

Dedal-Lit

Casado Gual, Núria

Domínguez Rue, Emma
Mina Riera, Nuria
Oró Piqueras, Maricel
Stoncikaite, Ieva
Worsfold James, Brian James

Didàctica de la Història, la

Nayra Llonch Molina

Bonastra Tolós, Quim

Geografia i altres Ciències

Falguera García, Enric

Socials (DHIGECS)

Farrero i Oliva, Mireia
Jové Moncús, Glòria
Nòria Jové, Montserrat

Grup d’Estudis de la Cultura

Pueyo i París, Miquel

i les Identitats a l’Europa

Jarne Mòdol, Antonieta

Contemporània (GECIEC)

Visa Barbosa, Mariona
Nieto Ferrando, Jorge
Serés Seuma, Teresa
Santaulària Capdevila, Isabel
Jiménez Sesé, Yolanda
Royo Campo, Albert
Marc Macià Farré

Grup d’Investigació Social i Estela Inés Farías Torbidoni Camps i Povill, Andreu
Educativa

de

Javaloyes Sanchis, Vicente

l’Activitat

Seguí Urbandeja, Jordi

Física i l’Esport (GISEAFE)

Cuadrado Santañes, Maria Isabel
Pol Vilagrasa, Núria
Grup de Recerca
Intervencions

Balsells Bailón, M. Àngels Estrada Roca, Maria Estrada
i Amorós Martí, Pere

Sanz Font, Clara

Socioeducatives amb

Vaquero Tió, Eduard

Infància i la Joventut

Fernández Rodrigo, Laura

(UdL/UB) (GRISIJ)

Navajas Hurtado, Alicia
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Annex III. Relació d’investigadors individuals adscrits a
l’INDEST

Departament de Pedagogia i Psicologia

Anna Soldevila Benet

Departament d’Administració i Empreses

Berta Ferrer Rosell

Departament de Dret Privat

Carles Enric Florensa Tomàs

Departament d’Història

Conxita Mir Curcó

Departament d’Administració d’Empreses i Gestió

Estela Mariné Roig

Econòmica dels Recursos Naturals
Departament de Filologia Clàssica, Francesca i
Hispànica

Francesc Xavier Terrado
Pablo

Departament d’Anglès i Lingüistica

Glòria Vázquez Garcia

Departament d’Història

Joan Busqueta Riu

Departament de Filologia Clàssica, Francesca i

Josep Antoni Clua Serena

Hispànica
Departament de Filologia Catalana i Comunicació

Laura Bergés Saura

Departament d’Història de l’Art i Història Social

Màrius Bernadó Tarragona

Departament de Didàctiques Específiques

Moisés Selfa Sastre

Servei Cientificotècnic de Cartografia i Sig (Ciències

Montserrat Guerrero Llados

Socials)
Departament de Dret Privat

Paloma de Barrón Arniches

Departament de Filologia Clàssica, Francesa i

Rafael Manuel Mérida

Hispànica

Jiménez

Departament d’Història de l’Art i Història Social

Roberto Fernández Díaz

