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CONVOCATÒRIA PER A L’ASSIGNACIÓ DE LES BARRES DE LA 

FESTA MAJOR DE L’ESTUDIANTAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

DEL CURS 2018/2019 A LES PROMOCIONS UNIVERSITÀRIES 

1. PREÀMBUL 

El Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida (CEUDL) organitza la 

Festa Major de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida (FME-UdL). Aquest any 

la festa tindrà lloc dijous 25 d’abril de 2019.  

Tradicionalment les promocions d’últim curs dels estudis de grau oficials i 

propis de la Universitat de Lleida (UdL) i dels centres adscrits presents a Lleida 

s’han ocupat de les barres durant la festa. 

Per primer cop, aquest curs 2018/2019 s’ha contactat amb Gerència per fer 

una bona gestió de les fiances que s’ingressen per cobrir els diferents riscs de 

la FME-UdL. S’ingressaran a un compte corrent de la UdL i es destinaran 

únicament a cobrir els riscs de la festa. 

Tanmateix, s’ha previst que les barres facin una aportació per contribuir a les 

despeses de la FME-UdL per poder oferir millors serveis i grups de música. 

S’ha redactat la present convocatòria per donar resposta a l’increment de 

peticions per poder tenir assignada una de les barres de la FME-UdL del curs 

2018/2019. 

2. OBJECTIU 

L’objectiu de la convocatòria és assignar, mitjançant criteris objectius, les 5 

barres que hi haurà a la FME-UdL 2019. 

S’ofereix a les promocions dels darrers cursos organitzar les barres per tal 

d’aconseguir recursos pel seu viatge de fi de curs, les orles de final de grau, 

o projectes amb sensibilització social, entre altres. 
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3. DESTINATARIS 

Aquesta convocatòria s’adreça a les promocions d’estudiants de penúltim i 

d’últim curs dels estudis de grau oficials i propis de la UdL i dels seus centres 

adscrits presents a Lleida.  

4. REQUISITS DE LES PROPOSTES 

Els requisits per poder participar en la convocatòria de barres són els següents:  

1. Ser la promoció d'últim o penúltim curs de la titulació d’un grau o doble 

grau. Poden formar-se barres que barregin ambdós cursos. 

2. Tenir la finalitat d'aconseguir diners pel viatge de final de curs, per les 

orles de final dels estudis o projectes amb sensibilització social. 

3. Tenir el compromís d’assumir la coresponsabilitat d’organitzar la festa i 

la barra, complir amb les indicacions del CEUDL, i assistir a totes les 

reunions d’organització. 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L’ASSIGNACIÓ 

Per a l’assignació de les barres es tindran en compte els següents criteris: 

a) Activitats culturals i participatives: Les promocions candidates hauran 

d’especificar en la sol·licitud una o més propostes d’activitats a realitzar 

durant la festa. 

Puntuació: 0p cap activitat, 1p presentació de dues o menys propostes 

detallades, 2p presentació de 3 o més propostes detallades. 

En cas que manqui informació detallada de les activitats que es 

desenvoluparan es considerarà incompleta i no serà valorada.  
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b) Activitats amb sensibilització social: Les promocions candidates hauran 

d’especificar en la sol·licitud una o més propostes d’activitats a realitzar 

durant la festa per promoure el consum responsable de begudes 

alcohòliques, erradicar la violència de gènere, prevenció de les ITS, 

inclusió de grups socials vulnerables, entre altres temes amb 

sensibilització social. 

Puntuació: 0p cap activitat, 2p presentació de dues o menys propostes 

detallades, 3p presentació de 3 o més propostes detallades. 

En cas que manqui informació detallada de les activitats que es 

desenvoluparan, es considerarà que aquesta és incompleta i no serà 

valorada. 

c) Dinar i sopar: Les promocions candidates hauran d’especificar a la 

sol·licitud una proposta pel dinar i sopar de la festa. 

Puntuació: 0p cap proposta, 1p presentació d’una proposta per un dels 

àpats, 2p presentació d’una proposta pels dos àpats. 

En cas que manqui informació detallada de les activitats que es 

desenvoluparan, es considerarà que aquesta és incompleta i no serà 

valorada. 

d) Experiència prèvia en l’organització de Festes Universitàries als campus 

de la UdL: 0p sense experiència, 1p es detalla almenys 1 activitat a la 

qual hagin participat membres de la promoció organitzada durant el curs 

2018-2019, 2p es detallen 2 o més activitats. 

e) Col·laboració en actes i activitats organitzades pel CEUDL: s’atorgaran 

fins a 1p a les promocions que hagin col·laborat amb el CEUDL i els 

Consells de l’Estudiantat de cada un dels centres en l’organització de les 

seves activitats (FM 2017/2018, Setmana de la Marató a la UdL, curs de 

representació estudiantil, plenaris del Consell de l’Estudiantat...). 
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f) Nombre de promocions que fan una proposta conjunta: Atès que a la UdL 

i centres adscrits s’imparteixen més de 50 graus i dobles graus, i 

únicament hi ha 5 barres, es tindran en compte aquelles propostes que 

incloguin més d’una titulació de la forma següent: 0p si la proposta és 

d’una titulació, 0,5p dues titulacions, 1p tres titulacions, 1,5p més de 

tres titulacions. Les dobles titulacions computen com una sola titulació 

als efectes d’aquest criteri.  

g) Altres aspectes a considerar: es podran adjudicar fins a 1,5 punts per 

altres mèrits detallats i que la comissió d’avaluació acordi valorar.  

6. SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds (Annex I) s’han d’enviar en format PDF al correu electrònic 

consell@estudiantat.udl.cat en el termini que indica la convocatòria. 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

La presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de la 

convocatòria fins al 17 de març de 2019 a les 23.59 hores.  

8. RESOLUCIÓ 

La comissió de selecció estarà formada per representants estudiantils electes, 

els quals valoraran totes les sol·licituds presentades i decidiran quines seran 

les 5 barres que participaran en la FME-UdL de 2019. 

La comissió de selecció estarà formada per 5 membres: un membre de l’Equip 

de coordinació del CEUDL, un representant de l’estudiantat del Campus de 

Cappont, un representant de l’estudiantat del Campus del Rectorat, un 

representant de l’estudiantat del Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari 

i un representant de l’estudiantat del Campus de Ciències de la Salut. 

La comissió es reunirà per resoldre la convocatòria un cop s’acabi el termini 

per presentar sol·licituds. S’atendrà als criteris del punt 5è. 

mailto:consell@estudiantat.udl.cat
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La resolució de la convocatòria amb la puntuació assignada a cada promoció 

es farà pública abans del 23 de març de 2019. 

9. OBLIGACIONS 

a) Les 5 promocions seleccionades han d’assistir a les reunions 

organitzatives i de coordinació.  

b) Les promocions seleccionades hauran d’ingressar 450 euros en 

concepte de fiança abans del dia 1 d’abril de 2019 seguint les 

indicacions de la base número 9. 

c) Les promocions seleccionades hauran d’ingressar 300 euros en 

concepte d’aportació a les despeses de la FME-UdL abans del dia 1 de 

maig de 2019 seguint les indicacions de la base número 10. 

d) Entregar la llista definitiva de responsables i persones que formaran 

la barra abans del dia 1 d’abril de 2019. 

e) Les promocions seran les encarregades de gestionar els equipaments, 

el beure (comanda i distribució), la difusió de la festa, i col·laborar 

en totes les activitats organitzatives necessàries. 

f) Tenir sempre identificat almenys dos responsables a la barra i 

finalitzar l’activitat a l’hora pactada. 

g) Facilitar la informació que el CEUDL requereixi en qualsevol moment. 

h) Recollir tot el material utilitzat durant la festa i deixar els espais nets 

per al correcte funcionament de l’endemà. 

i) Tenir cura i salvaguarda del material i les instal·lacions de la UdL. 

j) Complir amb els requisits tècnics del pla d’autoprotecció. 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes obligacions. 

En cas d’incompliment de qualsevol dels apartats anteriors, es podrà substituir 

la promoció que els incompleixi per la primera de la llista d’espera. Atenent 

la gravetat de l’incompliment, el CEUDL podrà no retornar la fiança. 
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10. FIANÇA 

L’ingrés dels 450 € en concepte de fiança s’efectuarà mitjançant transferència 

bancària al compte corrent titularitat de UdL següent: 

ES78 0049 1886 7321 1064 1079 

La fiança, un cop hagi finalitzat la festa i s’hagin fet les valoracions oportunes, 

es retornarà íntegrament, excepte que s’hagi incomplert alguna de les 

obligacions i/o s’hagin produït desperfectes. En aquests casos, es reduirà 

proporcionalment segons el valor d’aquests. 

• Concepte: FIANÇA NOM BARRA + NOM I COGNOM (de la persona que 

fa l’ingrés). 

• S’haurà d’enviar el justificant bancari d’ingrés de la fiança al correu 

electrònic consell@estudiantat.udl.cat. 

• Per tal de procedir al retorn de la fiança, s’haurà d’indicar a quin 

compte corrent efectuar-la i enviar un certificat de titularitat del 

compte corrent. 

11. APORTACIÓ A LES DESPESES 

L’ingrés dels 300 € en concepte d’aportació a les despeses de la FME-UdL 

s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte corrent titularitat de 

UdL següent: 

ES78 0049 1886 7321 1064 1079 

• Concepte: APORTACIÓ NOM BARRA + NOM I COGNOM (de la persona 

que fa l’ingrés). 

• S’haurà d’enviar el justificant bancari d’ingrés de l’aportació al 

correu electrònic consell@estudiantat.udl.cat. 

mailto:consell@estudiantat.udl.cat
mailto:consell@estudiantat.udl.cat
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12. INCIDÈNCIES I INTERPRETACIÓ 

És competència de l’Equip de coordinació del Consell de l’Estudiantat de la 

Universitat de Lleida l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació 

d’aquestes bases. Contra la resolució de la Comissió de selecció es pot inter-

posar recurs d’alçada adreçat a l’Equip de coordinació del Consell de l’Estu-

diantat de la Universitat de Lleida, en el termini d’un mes a comptar des de 

l’endemà de la seva publicació. Contra la resolució l’Equip de coordinació del 

Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida es pot interposar recurs 

d’alçada davant del rector. 

13. VERACITAT DE LES DADES 

El sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que totes les dades incorpo-

rades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat. 

 

 

 

 

Albert Romero Oró Josep Maria Giménez Sentís

Membres de l’Equip de coordinació del 

Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida 

Lleida, a data de la signatura electrònica 
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