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PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2005

Un dels objectius de l’actual Consell de Direcció era que el Pressupost de la UdL
estigués confeccionat i aprovat a l’inici de l’exercici. En aquest sentit, per primera
vegada des de l’existència de la Universitat de Lleida, l’exercici de 2005 és el primer
any que es porta a aprovació abans de l’inici de l’exercici.

El pressupost de l’any 2005 incrementa un 5,76 % respecte l’any anterior. A primera
vista sembla un important increment del pressupost, però l’anàlisi aprofundit de la
situació econòmica de la UdL ens porta a fer aquestes altres afirmacions:
- El pressupost no ha pogut recollir totes les accions planificades inicialment per les
diferents unitats i ha calgut efectuar substancioses restriccions.
- El pressupost del 2005 no permet eixugar el dèficit estructural de la UdL.
- Moltes de les accions previstes en el pressupost del 2005 van destinades a dotar la
UdL d’un serveis mínims, molt lluny de poder-nos equiparar amb la mitjana de la resta
d’universitats públiques catalanes.

Malgrat tot això, continuarem posant de manifest a la Generalitat i a la resta
d’institucions públiques els greuges comparatius que hem patit fins l’actualitat, esperant
que l’actual Govern de la Generalitat posi a la UdL en la situació que es mereix, dins
del marc del reequilibri territorial.

Un aspecte a comentar, que afecta en la confecció del pressupost del 2005, és el canvi
en el model de distribució de recursos a les universitats públiques catalanes que planteja
el Govern de la Generalitat. S’han produït dos canvis: la variació del percentatge de
ponderació de cada paràmetre i la introducció, per primera vegada, de paràmetres
relacionats amb la recerca i el Tercer Cicle. La incorporació d’aquest darrer paràmetre
en el model ha suposat una reducció en els ingressos previstos.

En el pressupost del 2005 no s’han introduït canvis en l’estructura pressupostària,
encara que cal posar de manifest les següents consideracions:
a) Des la Gerència i l’Àrea Econòmica s’insistirà durant l’any 2005 en ajudar a les
unitats a millorar la planificació i la confecció del pressupost que eviti el gran nombre
de modificacions pressupostàries, moltes de les quals són fruit de la gestió de factures
concretes.
b) A partir del 2005 la Generalitat ha modificat el sistema de finançament del Pla
Plurianual d’Inversions de la Generalitat. Fins aquest moment es finançava mitjançant
un préstec i a partir del 2005 es farà mitjançant el pagament de subvencions de capital.
Això ha provocat un canvis en diversos capítols del Pressupost. En aquest sentit s’han
eliminat els ingressos per préstec (cap. 9) i les despeses per interessos (cap. 3) i
l’amortització de préstecs (cap. 9). I s’ha incrementat em 5,5 M€ els ingressos per
transferències de capital (cap. 7).
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Un dels principals objectius del pressupost del 2005 ha estat garantir una política de
promoció i millora del personal de la UdL, que sigui compatible amb dotar una
estructura a la recerca, a les unitats i als serveis, que posi la UdL al mateix nivell que la
resta d’universitats públiques catalanes. L’extraordinari esforç que suposa destinar un
milió d’euros a aquest objectiu, sens dubte va en detriment de reduir altres actuacions,
segur que importants, i que intentarem abordar en els anys successius.

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

1. Garantir l'equilibri pressupostari, gestionant eficient i racionalment els recursos
disponibles.

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
mitjançant la descentralització de la despesa en equipament i programari per a la
docència i la recerca.
c) Seguir potenciant i incrementant la dotació per a Centres mitjançant
l'establiment 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) Promoció i reclassificació del Personal d’Administració i Serveis
c) Implantació de la Relació de Llocs de Treball del PAS, pel que fa a l’estructura
de Campus.
d) Implantació de la resta de modificació de Llocs de Treball del PAS, pendent
d’aprovar.
e) Millorar les condicions dels becaris predoctorals de 3er. i 4rt. any
f) Dotació per a l'estabilització del personal de suport a la Recerca.

4. Garantir la qualitat docent de la Universitat
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) Potenciació del programa de formació del professorat a través de l’ICE.
d) Potenciació de les Unitats d'Orientació Universitària i d'Atenció Socio-
Educativa de l'ICE.
e) Seguir potenciant la docència virtual i semipresencial.
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5. Recolzament a la recerca i a la innovació tecnològica
a) Creació d'una oficina de suport al R+D+I, per tal de donar un veritable impuls a
la recerca, als convenis i serveis a les empreses, als cursos no reglats i a les
activitats dels emprenedors.
b) Dotació d’una partida per a la concessió de beques de recerca per a estudiants
de darrers cursos
c) Incorporació d'una partida per a ajuts a grups competitius i emergents.
d) Es mantenen les beques de recerca pròpies
e) Progressiu augment del cofinançament al programa Ramon y Cajal.
f) Impulsar l'activitat de recerca mitjançant l'elaboració del Pla Estratègic de
Recerca
g) Creació d'oportunitats per al desenvolupament de microempreses.

6. Incentivar el desenvolupament dels programes de biblioteques
         a) Increment de la dotació de personal al Servei de Biblioteques
         b) Augment dels recursos destinats a fons bibliotecaris, incidint especialment en la

subscripció a revistes electròniques

7. Potenciació de la internacionalització de la Universitat de Lleida
a) Augment del nombre de beques promogudes per la Universitat de Lleida a
estudiants Erasmus
b) Dotació de dues beques per promoure les dobles titulacions entre les
Universitats de Lleida i la Universitat Jean Moulin-Lyon III.
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.

8. Millorar l’atenció personalitzada als estudiants
         a) Potenciació del programa d’orientació tutorial de l’ICE
         b) Consolidació de la unitat d’atenció psicosocial
         c) Organització d’un servei d’acollida als estudiants

Joan Viñas Salas
Rector de la Universitat de Lleida

Lleida, 16 de desembre de 2004


