
 

CALENDARI PER A L’ELECCIÓ DE L’EQUIP DE COORDINACIÓ DEL 

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

Acord núm. 58/2020 del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, pel qual s’aprova la Convocatòria i calendari de les eleccions a la 

coordinació del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida 

                                                           
1 Segons l’article 16 del Reglament del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, tot l’estudiantat de la UdL té 
dret a presentar una candidatura per conformar l’Equip de Coordinació. Tanmateix, al cens provisional només constaran 
els membres del Ple (claustrals i membres dels Equips de coordinació). L’estudiantat que vulgui participar en les eleccions 
haurà de presentar una reclamació al cens provisional demanant que se’ls incorpori. 

3 de febrer de 

2020 
Aprovació del calendari electoral al Plenari del CEUdL 

2 de març de 

2020 

Termini màxim per l’elecció o ratificació dels equips de 

coordinació dels Consells de l’Estudiantat dels centres 

4 de març de 

2020 

Publicació del cens provisional 

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/recursos/Eleccions/ 

5 a 13 de març 

de 2020 
Presentació de reclamacions als censos provisionals1 

17 de març de 

2020 

Resolució de les reclamacions i publicació del cens 

definitiu 

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/recursos/Eleccions/ 

18 al 26 de 

març de 2020 

Termini de presentació de candidatures segons model 

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/recursos/Eleccions/ 

27 de març de 

2020 

Proclamació de candidatures presentades 

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/recursos/Eleccions/ 

30 a 31 de 

març de 2020 
Termini per presentar al·legacions a les candidatures 

1 d’abril de 

2020 

Resolució de les reclamacions i publicació definitiva de 

les candidatures 

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/recursos/Eleccions/ 

2 d’abril de 

2020 
Inici de la campanya electoral 

20 d’abril de 

2020 
Jornada de reflexió 

21 d’abril de 

2020 – 20.00 h 

Votacions al Ple del Consell de l’Estudiantat i 

proclamació de resultats provisionals 

22 d’abril de 

2020 
Impugnació de resultats 

23 d’abril de 

2020 

Resolució de les reclamacions i publicació definitiva dels 

resultats 

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/recursos/Eleccions/ 
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