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Conveni Marc de Col·laboració per Desenvolupar el 
Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport d e la 
Universitat de Lleida (INEFC-Pirineus) a la ciutat de la 
Seu d’Urgell  
 
 
 
REUNITS,  
 
 
El senyor Jordi Solà i Grancha, director de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya, d’ara endavant INEFC, nomenat pel Decret 272/2016, de 12 de juliol, a 
proposta de la consellera de la Presidència i d’acord amb el Govern, atenent al que 
estableix l'article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de 
la Generalitat, atès l'article 9.1 de la Llei 11/1984, de 5 de març, de creació de 
l'organisme autònom Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, i atesa la 
proposta del Consell Rector de l'Institut en la seva sessió del dia 17 de juny de 2016. 
 
De l’altra, el senyor Jaume Puy Llorens, Rector magnífic de la Universitat de Lleida, 
d’ara endavant UdL, en nom i representació d’aquesta, segons el que estableixen la 
Llei 6/2001, de 21 de desembre, d' Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 201/2003, de 26 d’ agost, pel qual s’aproven els 
Estatuts de la UdL; en virtut del nomenament del càrrec per Decret 113/2019, de 21 
de maig, publicat en el DOGC núm. 7880, de 22 de maig.  
 
De l’altra, senyor Joan Talarn Gilabert, il·lustríssim President de la Diputació de 
Lleida, en nom i representació d’aquesta institució, nomenat pel plenari de 12 de 
juliol de 2019, en virtut de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i l’article 90.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, autoritzat per la signatura per acord plenari de data 
21 de febrer de 2020, assistit en aquest acte pel senyor Ramon Bernaus i Abellana, 
secretari general de la Diputació de la Lleida. 
 
De l’altra, l’il·lustríssim senyor Jordi Fàbrega i Sabaté, alcalde de l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell, nomenat pel plenari de 15 de juny de 2019 i en virtut de les 
competències que li atorguen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en execució 
de l’acord plenari del 3 de febrer de 2020, assistit en aquest acte pel senyor, Ramon 
Miñambres Rebés, secretari general de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
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De l’altra, l’Honorable senyora Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència, en 
virtut del seu nomenament pel Decret 67/2019, de 24 de març, en nom i 
representació de l’Administració de la Generalitat i d’acord amb la Resolució 
d’avocació de data 25 de maig de 2020. 
 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i,  
 
 
MANIFESTEN 
 
 
1. Que l’INEFC, centre de Lleida, imparteix els estudis oficials de grau en Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport, d’ara endavant CAFE, des de l’any 2009, per adscripció 
a la UdL, tot i que aquest centre universitari ja impartia la llicenciatura d’educació 
física i esports des del moment de la seva creació l’any 1982. Aquesta llarga 
trajectòria acadèmica ha comportat el desenvolupament d’una formació de qualitat i 
d’excel·lència contrastada i reconeguda, enfocada a la formació de professionals de 
l’esport i l’activitat física. 
 
2. L’INEFC, organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat de 
Catalunya, és un centre d’ensenyament superior que té com a missió, segons la Llei 
de l'Esport -Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol-, la formació, l’especialització i el 
perfeccionament de graduats i graduades en l’educació física i l’esport, i també per 
a la investigació científica i la divulgació dels seus treballs o estudis. 
 
3. La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF), del Departament 
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, té la funció de promoure l’activitat 
física i l’esport a Catalunya, tant a través de la seva actuació difusora en el món 
educatiu des de les etapes d’infantil fins a les universitàries, com mitjançant la 
potenciació de l’associacionisme esportiu de base i l’esport d’alt rendiment.  
 
4. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha desenvolupat les activitats esportives des de 
la seva constitució i, especialment, des de la celebració dels Jocs Olímpics de 1992 
amb la construcció d’equipaments de primer nivell que van suposar un notable 
impuls del món esportiu a la ciutat i el seu territori d’influència. Un territori on han 
arrelat activitats d’esport de neu, d’esports d’aventura i de muntanyisme i 
senderisme.  
 
5. La Diputació de Lleida és una institució supramunicipal que contribueix al 
desenvolupament dels serveis i de la gestió de les entitats municipals de la 
demarcació de Lleida; alhora que promociona les activitats econòmiques i les 
turístiques dels diferents municipis i de les diverses comarques lleidatanes.  
 
6. Per tot això, totes les administracions i institucions sotasignats valoren 
positivament el compromís de l’INEFC de Lleida i de la UdL de formar professionals 
de l’activitat física i l’esport a prop d’espais de muntanya dinàmics com són els 
Pirineus lleidatans. Professionals que, conjuntament amb la seva formació de base 
i de caràcter genèric, s’especialitzin en aquelles activitats esportives relacionades 
directament amb un territori d’aquestes característiques. 
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7. Les parts tenen la voluntat de desenvolupar aquest projecte amb el desplegament 
del Grau universitari en CAFE d’INEFC de Lleida a la ciutat de la Seu d’Urgell, en 
un epicentre formatiu dels Pirineus catalans de professionals de les diverses 
branques del coneixement en tot allò relacionat amb el món de la muntanya. Així 
mateix, aquest projecte que ara s’inicia es vol desenvolupar, en un futur, a nivell 
internacional, amb acords amb centres universitaris, institucions i empreses 
públiques i privades, estatals i d’altres països, especialment de França i d’Andorra, 
per a cooperació acadèmica, tant docent com d’investigació, transferència i 
innovació. 
 
En atenció al que s’ha exposat, les parts decideixen coordinar la seva activitat i 
esforços en la matèria indicada formalitzant el present conveni que es regirà segons 
els següents  
 
 

Pactes 
 
 
Primer. Objecte de conveni marc  
 
 
El present conveni marc té com a principal objectiu fixar un marc d’actuació per tal 
que les diferents administracions i institucions, en l’exercici de les seves 
competències i a través dels procediments normativament establerts, treballin 
coordinadament per tal d’aconseguir l’objectiu final que és promoure que els estudis 
de CAFE de l’INEFC de Lleida, adscrit a la UdL, es desenvolupin també a la Seu 
d’Urgell, amb el compromís d’iniciar la seva activitat en el moment que l’òrgan 
competent autoritzi l’inici dels estudis a la Seu d’Urgell.  
 
La fórmula acadèmica que s’utilitzarà en aquest cas serà la d’un Grup Desplaçat del 
Grau en CAFE de l’INEFC-Lleida, centre adscrit a la UdL, que és un grau de 240 
crèdits ECTS. El grup desplaçat significa que, a tots els efectes acadèmics i 
administratius, aquests estudiants pertanyen al centre de l’INEFC de Lleida, tot i que 
desenvoluparan la totalitat de la seva docència al campus de la Seu d’Urgell. 
 
 
Segon. Característiques de l’oferta acadèmica inici al.  
 
 
2.1. El Grup Desplaçat del Grau en CAFE a l’INEFC de la Seu d’Urgell, mantindrà el 
mateix esquema acadèmic i Pla d’Estudis que el títol oficial del que forma part i que 
s’imparteix a INEFC de Lleida.  
 
2.2. INEFC de Lleida, a través d’assignatures optatives, de les pràctiques 
acadèmiques externes i del treball de fi de grau, fornirà acadèmicament 
l’especialització del Pla d’Estudis actual del Grau en CAFE, en esports i activitats 
relacionades amb els espais de muntanya.  
 
2.3. Aquest Grup Desplaçat quedarà diferenciat del grau que s’imparteix a INEFC-
Lleida a Lleida ciutat, en el procediment de la preinscripció i matrícula universitària, 
d’acord amb el que estableixi la normativa vigent.  
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Tercer. Garantia de qualitat.  
 
 
3.1. INEFC i la UdL es comprometen perquè aquests estudis del Grup Desplaçat del 
Grau en CAFE de l’INEFC de Lleida comptin amb un nivell de qualitat i d’excel·lència 
elevats. Per això s’aplicaran tots els procediments i instruments del Sistema Intern 
de Garantia de la Qualitat de la pròpia universitat, de conformitat amb la normativa 
vigent. 
 
3.2. Així mateix, les normatives de permanència, d’avaluació, de pràctiques 
acadèmiques externes, d’expedients acadèmics, de beques i ajuts, de treballs de fi 
de grau, de formació contínua o al llarg de la vida i d’altres de tipus acadèmic o 
administratiu, vigents a l’INEFC de Lleida i la UdL seran d’aplicació, d’acord amb la 
normativa vigent.  
 
En aquest sentit, el centre de l’INEFC de Lleida es compromet a desenvolupar 
programes i accions d’innovació docent, centrats tant en les formes d’ensenyar com 
en les formes d’aprendre, enfocats a enfortir la capacitat d’ocupabilitat dels futurs 
graduats d’aquest títol de grau, i el seu lligam amb les demandes de professionals 
de l’esport i l’activitat física en espais de muntanya com són els Pirineus lleidatans.  
 
 
Quart. Equipaments i instal·lacions acadèmiques.  
 
 
4.1. Les parts signants del present conveni es comprometen, des de la seva 
autonomia i àmbit de responsabilitat, que aquest Grup Desplaçat del Grau en CAFE 
de l’INEFC de Lleida compti amb els equipaments i instal·lacions adequats i 
necessaris per a un òptim desenvolupament de l’activitat formativa i acadèmica.  
 
4.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a executar la construcció del nou 
edifici docent i dels equipaments necessaris per desenvolupar els estudis de CAFE 
del grup desplaçat de l’INEFC de Lleida a la Seu d’Urgell. La Diputació de Lleida es 
compromet a subvencionar les obres esmentades en els termes i quantia que es 
convingui en un conveni específic que signarà amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet a iniciar les obres en el 1r semestre 
de l’any 2021. 
 
4.3. En tant no estigui construït i equipat el nou edifici acadèmic, l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell es compromet a oferir gratuïtament a l’INEFC una alternativa d’espais 
que pugui encabir temporalment les activitats acadèmiques d'aquesta titulació 
universitària per tal de iniciar les classes durant el curs 2021-2022. Així mateix 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es farà càrrec del manteniment de les instal·lacions 
provisionals. Aquesta cessió d’ús gratuïta s’instrumentarà a través d’un conveni 
específic. Així mateix, quan estigui construït el nou edifici que acollirà els estudis de 
CAFE, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell en cedirà l’ús gratuïtament a l’INEFC. 
 
4.4. L’INEFC es compromet a sufragar la despesa de manteniment del futur edifici 
acadèmic i fornir-hi els recursos humans necessaris per a la impartició del grau.  
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Cinquè. Professorat i del personal d’administració i serveis.  
 
 
5.1. L’INEFC instarà la modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la seva 
plantilla, per tal d’incorporar les places necessàries de professorat i de personal 
d’administració i serveis per desenvolupar aquest grup desplaçat del grau en CAFE 
de l’INEFC de Lleida a la Seu d’Urgell 
 
5.2. La SGEAF instarà el Consell Català de l’Esport a dotar econòmicament 
aquestes places de professorat i de personal d’administració i serveis, tant en termes 
actuals com en termes del creixement de la despesa de personal associada a 
millores de les condicions laborals i a la trajectòria professional tant docent com de 
recerca que es puguin produir durant el funcionament d’aquests estudis universitaris 
en els propers anys.  
 
5.3.- L’INEFC, amb la supervisió de la UdL, acordarà la contractació del professorat 
i del personal d’administració i serveis per cobrir les places de docència necessàries 
per desenvolupar aquest grup desplaçat del grau en CAFE de l’INEFC de Lleida al 
campus de la Seu d’Urgell, d’acord amb la normativa vigent. 
 
5.4. El professorat formarà part del claustre de professors i de professores d’INEFC-
Lleida, i el personal d’administració i serveis a la plantilla d’INEFC-Lleida, amb tots 
els drets i tots els deures, i els seran d’aplicació les normes respectives vigents en 
aquest centre. A aquests efectes es revisarà la normativa interna per adequar-la a 
l’existència d’aquest nou campus de l’INEFC de Lleida a la Seu d’Urgell. 
 
 
Sisè. Obligacions de publicitat 
 
 
En compliment del que preveu l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el 
Conveni s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L’INEFC 
assumeix la responsabilitat de l’esmentada publicació al DOGC i, així mateix, 
d’acord amb la normativa vigent en matèria de transparència, el Departament de la 
Presidència el trametrà al registre de convenis de col·laboració de la Generalitat per 
tal de publicar-lo al Portal de la transparència de la Generalitat. 
 
D’altra part, d’acord amb els articles 8.1.f i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les parts signants 
donaran publicitat a l’existència del present conveni en el seu lloc web. 
 
 
Setè. Comissió de Seguiment.  
 
 
7.1. Amb la finalitat de vetllar per la correcta aplicació d’aquest conveni, s’ha de 
constituir una comissió de seguiment i control integrada, com a mínim, per un 
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representant designat per cada una de les parts signants, a la qual s’incorporarà el 
titular de la Direcció del campus de l’INEFC de Lleida a la Seu d’Urgell, quan sigui 
designat/da. 
 
7.2. La comissió la presidirà la persona que exerceixi la direcció de l’INEFC i exercirà 
de vicepresident el representant designat per la SGEAF. 
 
7.3. La comissió fixarà els seus criteris de funcionament, de periodicitat de les 
sessions i, en tot el que no hagi determinat, se li aplicaran les normes generals sobre 
funcionament d’òrgans col·legiats de l’administració pública. 
 
7.4. Les funcions de la comissió seran les de vetllar per l’adequat compliment de 
totes les clàusules estipulades en el conveni, resoldre els problemes d’interpretació 
i compliment que es puguin plantejar i proposar millores que es considerin adients 
per a un millor desenvolupament dels estudis de CAFE a la Seu d’Urgell 
 
7.5. En la primera reunió constitutiva de la comissió, s’haurà de presentar un 
calendari de desenvolupament de les actuacions específiques necessàries per 
assolir l’objectiu d’aquest conveni. 
 
 
Vuitè. Durada.  
 
 
El present Acord tindrà vigència des del moment de la seva signatura amb una 
duració inicial de quatre anys, prorrogable de manera expressa per quatre anys més.  
 
 
Novè. Extinció de l’Acord. 
 
 
Aquest conveni s’extingirà pel seu compliment o en cas d’incórrer en causa de 
resolució. 
 
S’entendrà complerta la finalitat del conveni quan es procedeixi a la cessió de l’ús a 
l’INEFC de l’equipament docent de nova construcció on s’imparteixen els estudis del 
grau en CAFE a la Seu d’Urgell. 
 
Són causes de resolució, específicament: 
 

a) El mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
 

b) Pel transcurs del termini del conveni marc de col·laboració. 
 

c) L’incompliment per alguna de les parts de les obligacions previstes en les 
seves clàusules, d’acord amb el procediment previst en l’article 51.2.c de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En cas d’incompliment, qualsevol de les parts pot comunicar a la comissió de 
seguiment per tal que s’adoptin les mesures necessàries per donar 
compliment als compromisos d’aquest conveni. 
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d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 
del conveni. 
 

e) Qualsevol altra causa de resolució prevista en altres lleis. 
 
 
Desè. Modificació del conveni d’adscripció de l’INE FC-Lleida a 
la UdL  
 
 
A partir de l’aprovació d’aquest conveni, la UdL i l’INEFC es comprometen a 
modificar el conveni d’adscripció del centre de Lleida de l’INEFC a la universitat, per 
tal d’adaptar-lo a la nova situació, en els aspectes acadèmics, econòmics i de serveis 
especialment.  
 
 
Onzè. Comunicacions formals. 
 
 
Les comunicacions formals entre les parts relacionades amb aquest conveni, es 
faran sempre per via telemàtica. 
 
 
Dotzè. Naturalesa i règim jurídic del conveni. 
 
 
El present Conveni marc de col·laboració, que té naturalesa de conveni 
interadministratiu, està exclòs de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i es regeix per les clàusules pactades i per les 
lleis 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 47 i següents) i 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (art. 108 i següents) o per la normativa que les pugui 
substituir. 
 
Les qüestions controvertides que puguin sorgir entre les parts per a la interpretació 
i aplicació del present Conveni se sotmetran en primer terme a la comissió a que es 
fa referència en la clàusula setena, sens perjudici de la subjecció a la jurisdicció 
contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
Les parts signen, digitalment, aquest conveni marc de col·laboració per deixar 
constància del que s’ha convingut. 
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Jordi Solà i Grancha 
Director de l’Institut Nacional  
d’Educació Física de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaume Puy Llorens 
Rector magnífic de la Universitat de Lleida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Talarn Gilabert     Ramon Bernaus i Abellana 
Il·lustríssim president     Secretari general 
Diputació de Lleida     Diputació de Lleida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Fàbrega i Sabaté     Ramon Miñambres Rebés  
Il·lustríssim alcalde      Secretari general 
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell   de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meritxell Búdo i Pla  
Honorable Consellera 
Departament de la Presidència 
 


		2020-05-26T10:48:47+0200
	CPISR-1 C Jordi Solà Grancha


		2020-05-26T11:03:10+0200
	PUY LLORENS JAUME - 39312943D
	Jaume Puy Llorens


		2020-05-26T11:59:41+0200
	Joan Talarn Gilabert - DNI 78077165P (SIG)


		2020-05-26T12:06:36+0200
	CPISR-1 C Ramón Bernaus Abellana


		2020-05-26T12:20:52+0200
	Jordi Fàbrega Sabaté - DNI 43720631T (SIG)


		2020-05-26T12:25:37+0200
	Ramon Miñambres Rebés - DNI 41078311N (SIG)


		2020-05-27T11:47:51+0200
	Meritxell Budó Pla - DNI 46127422W (SIG)




