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ACTA DE LA SESSIÓ 2/2018 DEL PLENARI DEL 

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT 

Identificació de la sessió: Núm. 01/2018 

Lloc: Aula Magna-Saló Víctor Siurana 

Data: 27 de novembre de 2019 

Hora d’inici: 19.30 hores 

Hora d’acabament: 22.30 hores 

Hi assisteixen: 

- Sra. Argilés Macià, Marta 

- Sra. Ballarin Cunillera, Noret 

- Sra. Bouhouche, Ikram 

- Sra. Cambray Ros, Alba 

- Sr. Casanovas Balaña, Oriol 

- Sr. Catalan Val, Diego Andrés 

- Sr. Codina Ferrer, Adrià 

- Sr. Coma Bosch, Ramon 

- Sr. Costa Sisteró, Antoni 

- Sr. De Lorenzo López, David 

- Sra. Domínguez Martínez, Julia 

Catalina 

- Sra. El Cadi Samir, Omaima 

- Sra. El Yazidi , Soukaina 

- Sra. Gilart de Dios, Marta 

- Sr. Giménez Sentís, Josep Maria 

- Sr. Gómez Farré, Albert 

- Sr. Gras Canelles, Ramon 

- Sr. Haji Arrami, Hicham 

- Sr. Lasala Fortea, Jose 

- Sra. Medina González, Itamarás 

- Sr. Montero Mir, David 

- Sr. Palacín Chauri, Roger Joan 

- Sra. Peláez Medinilla, Sonia 

- Sr. Ramon Molins, Xavier 

- Sr. Rexach Roure, Llibert 

- Sra. Rey Mañas, Laura 

- Sra. Rivera Gallús, Alba Maria 

- Sr. Rubio Collado, Jordi 

- Sr. Salto Aguado, Carlos 

- Sr. Sanahuja Caus, David 

- Sra. Vives Moncayo, Neus 

Convidats: 

- Sr. Adell López, Pol 

- Sr. Romero Oró, Albert 

- Sra. Gasulla Montardit, Xènia
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Punts de l’ordre del dia: 

1. Constitució del Plenari del Consell de l’Estudiantat. 

2. Valoració de les Eleccions de representació estudiantil 2018-2019. 

3. Claustre de la Universitat de Lleida del 30 de novembre de 2018. 

a. Proposta de candidats i elecció del representant de l’estudiantat a la 

mesa del Claustre. 

b. Proposta de candidats i elecció dels representants de l’estudiantat del 

Claustre al Consell de Govern. 

4. Evolució en la redacció del Reglament Intern del Consell de l’Estudiantat 

de la Universitat de Lleida. 

5. Vaga del 29 de novembre de 2018. 

6. Torn obert de paraules. 

Desenvolupament de la sessió: 

1. Constitució del Plenari del Consell de l’Estudiantat. 

La Sra. Alba Maria Rivera Gallús saluda a totes les persones presents i dóna inici a la 

sessió. 

Informa sobre els membres que constitueixen el plenari del Consell de l’Estudiantat: 

- Claustrals electes en les eleccions de representació estudiantil del 13 de novembre 

de 2018. 

- Membres dels equips de coordinació del Consell de l’Estudiantat de la Universitat 

de Lleida i dels Consells de l’Estudiantat dels seus centres. 

Informa que la mesa del plenari està constituïda pels membres de l’Equip de coordinació 

del Consell de l’Estudiantat Central. Presenta l’equip:  

- El Sr. Josep Maria Giménez Sentís i ella mateixa, exercint de Co-coordinadors del 

CEUDL, 

- el Sr. Albert Romero Oró, exercint de Secretari del CEUDL, 

- el Sr. Albert Gómez Farré, exercint de Tresorer del CEUDL. 
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Informa sobre la sessió extraordinària de l’assemblea de representants claustrals 

celebrada el 26 de juliol de 2018 en la que van ser escollits per cobrir la baixa de l’equip 

de coordinació liderat per la Sra. Tatiana Figueres Bravo. 

2. Valoració de les Eleccions de representació estudiantil 2018-2019. 

Josep Maria Giménez, FDET, valora positivament el lleuger augment de participació en 

les eleccions de representació estudiantil 2018-2019. S’han cobert 55 membres claustrals 

dels 65 llocs a cobrir. A més comenta els articles de premsa publicats en relació a les 

eleccions i destaca l'increment de participació respecte anys anteriors. 

Noret Ballarin, FMED, explica que ha faltat un canal de difusió, com per exemple pòsters, 

per fer arribar la informació a l'estudiantat de la Universitat, ja que hi va haver gent que 

es va apuntar fora de termini.  

Alba Maria Rivera, FEPTS, proposa que la difusió es faci via Instagram.  

Noret Ballarin, FMED, remarca que les votacions han tingut lloc en època d'exàmens i 

que per tant hi havia poca gent a les classes. 

Josep Maria Giménez, FDET, explica que les eleccions han estat en època d’exàmens 

perquè en la comissió electoral no hi ha representants estudiantils. Com a representant del 

Consell de l'Estudiantat Central va redactar documents informatius i se'n va fer difusió a 

principi de curs per fomentar la presentació de candidatures. També es va fer una reunió 

amb els Consells de l'Estudiantat dels centres per comentar la participació, i es va fer 

difusió a través de WhatsApp, perquè es reenviés pels grups de classes dels graus. Avisa 

que les convocatòries arriben al correu alumnes, i comenta com es pot configurar per 

rebre-les al correu personal. 

Alba Maria Rivera, FEPTS, comenta que els membres claustrals tindran un apartat on es 

penjaran actes anteriors i més informació. 

Llibert Reixach, FEPTS, comenta que és problema de la Universitat qui decideixi quan 

fer les eleccions. Que hi ha gent a qui li interessa que no hi hagi participació estudiantil. 

Josep Maria Giménez, FDET, remarca que els comunicats de premsa de la UDL a la 

pàgina web de la UDL han sigut més positius, remarcant l’increment de participació i els 

llocs coberts. 
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Albert Romero, EPS, valora positivament que hi hagi hagut més d’una candidatura i que 

a més han estat plurals. 

Oriol Casanovas, FDET, creu que s’hauria d’incentivar la participació des del professorat, 

perquè està en joc la representació estudiantil. Explica que des de la FDET han unit 

pluralitat, diversitat en una sola candidatura i han anat tots a una prioritzant els interessos 

dels estudiants. 

Jose Lasala, FLL, vol fer constar que si no hi havia dos estudiants a la Comissió Electoral, 

és culpa exclusiva de la Sra. Tatiana Figueres, exmembre del Consell de l'Estudiantat. En 

aquesta línia explica que des d’aquest òrgan es podrien establir i delimitar els estudiants 

que van als òrgans de representació, i que es faci democràticament i no a dit. 

Noret Ballarin, FMED, pregunta per una incidència en les votacions a la seva facultat. 

Una persona que havia d’estar a la mesa no va anar. 

Josep Maria Giménez, FDET, diu que ell mateix va adreçar-se a Assessoria Jurídica, a 

petició de la Coordinació del Consell de l’Estudiantat de Medicina, per estudiar la 

possibilitat de sancionar-la de manera disciplinària. Ens van confirmar que sí que era 

possible. Més tard, Secretaria General va considerar que amb un advertiment era suficient. 

Julia Catalina Domínguez, FLL, comenta la necessitat de remunerar els membres de la 

mesa electoral. 

Josep Maria Giménez, FDET, explica que a les eleccions de la UDL se’ls pagava el dinar. 

Comenta una incidència l’assignació de llocs a cobrir a la Facultat d’Educació, Psicologia 

i Treball Social pel recompte erroni dels vots de candidatura i dels vots preferencials. 

David De Lorenzo, FMED, referent a la notícia que va sortir a la Manyana, pregunta si 

hi ha alguna manera que els estudiants puguin controlar el que es publica a l’oficina de 

premsa de la UDL. 

Josep Maria Giménez, FDET, explica que en sortir la notícia, es va valorar amb el 

Vicerectorat d’Estudiants i Premsa UDL. Va demanar a la Manyana que ens fessin una 

entrevista, que va sortir el dissabte. El CEUDL no va quedar del tot satisfet amb la segona 

notícia. 
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3. Claustre de la Universitat de Lleida del 30 de novembre de 2018. 

Josep Maria Giménez, FDET, comenta l’ordre del dia del Claustre, nomenant-los un per 

un. 

a) Proposta de candidat i elecció de la representant de l’estudiantat a la 

mesa del Claustre. 

Josep Maria Giménez; FDET, proposa a la Sra. Soukaina El-Yazidi per ser 

membre de la mesa del Claustre en representació de l’estudiantat. A més, explica 

les funcions de la representant dels estudiants a la mesa del Claustre.  

S’aprova la proposta per assentiment. 

b) Proposta de candidats i elecció dels representants de l’estudiantat del 

Claustre al Consell de Govern. 

Josep Maria Giménez, FDET, explica en detall el punt 7 de l’ordre del dia del 

Consell de Govern, que afecta l’estudiantat. Dels representants al Consell, 8 són 

escollits per l’estudiantat claustral, i els altres són nomenats a dit pel Rector o 

l’equip de direcció del Rectorat. Per això es proposa escollir els 12 membres entre 

els claustrals i presentar-los. 

Ramon Coma, ETSEA, pregunta si l’elecció de les 12 persones ha de ser 

equitativa entre tots els campus o tots del mateix lloc. 

Josep Maria Giménez, FDET, explica que fins ara, es feia segons percentatge de 

cens. S’hauria d’afavorir la participació d’estudiants dels diferents centres. Es 

procedeix amb la proposta dels membres del consell de Govern. 

David De Lorenzo, FMED, presenta el seu perfil com a candidat.  

Jose Lasala, FLL, pregunta a David De Lorenzo sobre la seva postura respecte a 

la vaga de docents associats. 

David De Lorenzo, FMED, explica la seva opinió explicant que són professors 

que han treballat tota la vida a la Universitat. Ha de ser una persona que ve de la 

indústria per aportar la seva experiència a la docència. Són persones molt ben 

formades però que la Universitat els demana massa. Està a favor de la vaga.  
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Josep Maria Giménez, FDET, prossegueix a nomenar el llistat dels candidats a ser 

representants. De la FDET es proposa a Ikram Bouhouche i David Sanahuja. De 

l’EPS es proposa a Carlos Saltó. De la FEPTS a l’Alba Maria Rivera, Ramon Gras, 

Marta Gilart i Omaima El Cadi. De la Facultat d’ETSEA a Miguel Angel Pérez. 

De la FLL a l'Adrià Codina, José Lasala i Áxel Albendea. De la facultat de 

Medicina al David De Lorenzo. 

Jose Lasala, FLL, comenta que es faci un canvi de candidat a la Facultat d’ETSEA 

per Ramon Coma. 

Josep Maria Giménez, FDET, obre torn de propostes de canvi de candidats i 

preguntes. 

Noret Ballarin, FMED, diu que pensaven que eren dos membres del Consell de 

Medicina perquè són molts estudiants. Es volien presentar els dos candidats. 

Noret Ballarin, FMED, diu que facultats amb més alumnes necessiten més 

membres representants, i que d’Infermeria tampoc hi ha cap representant. 

Roger Joan Palacin, ETSEA, reclama representació i es presenta com a candidat. 

Julia Catalina Domínguez, FLL, no considera que hagi d’anar ningú de medicina 

en nom d’infermeria, on falta participació. 

Noret Ballarin, FMED, ha estat a molts òrgans de govern i coneix el funcionament 

i per això es presentava com a candidata. 

Hicham Haji, FDET, proposa d’elegir els 8 estudiants i que els altres 4 els elegeixi 

el rector. 

Albert Romero, EPS, proposa arribar a un acord per a l’elecció dels 12 estudiants. 

David De Lorenzo, FMED, cedeix la seva candidatura a Noret Ballarin i acorda 

treballar amb ella.  

Hicham Haji, FDET, no ho veu just, s’han de fer votacions que és el més just. 

Creu que tenir David de Lorenzo és un punt positiu perquè té els dos punts de vista 

com a estudiant i ex PDI. 
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Jose Lasala, FLL, diu que dins del Consell de Govern s’ha de respectar certs grups 

que volen enfocar un determinat model d’universitat pública. Fer cas del que han 

votat els estudiants a les urnes i traslladar-ho al Consell de Govern. 

Noret Ballarin, FMED, comenta que és important que qui hi vagi sigui algú que 

conegui com funciona i tingui experiència en representació estudiantil. 

Jose Lasala, FLL, demana un recés per parlar entre les candidatures per anar amb 

una idea en comú. 

Llibert Rexach, FEPTS, vol comentar entre els participants de les candidatures per 

qui decideixen que vagi definitivament de la seva facultat. 

– Recés de 15 minuts – 

Es continua la reunió en el punt de l’elecció dels membres al Consell de Govern. 

Josep Maria Giménez, FDET, explica que hi ha 13 persones candidates per ser 

representants. Les enumera.  

Jose Lasala, FLL, diu que donada la situació, que hi ha dos escenaris plantejats, 

proposa que la llista inicial que s’ha proposat se sotmeti a votació. 

Noret Ballarin, FMED, diu que la llista s’ha creat d’una forma que no compren. 

Proposa votar persona per persona però garantir un representant per facultat i 

passar a votar les facultats que tinguin més d’un representant. 

Pol Lopez, FLL, proposa que cada facultat emeti un vot per una llista o una altra. 

Albert Romero, EPS, diu que una cosa és parlar de candidatures i representació i 

diu que entre els presents a la reunió hem de votar i proposa que les 4 persones 

restants per ser representants les decideixi el rector. 

Julia Catalina Domínguez, FLL, no comparteix la idea que el rector decideixi els 

estudiants. Proposa descartar aquesta opció. 

Marta Gilart, FLL, considera que som prou vàlids i crítics i que hem de triar 

nosaltres i arribar a un acord abans que el rector decideixi. 
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David De Lorenzo, FMED, considera que s’està generant una situació negativa, 

que som un grup per poder fer pressió. Potser el que ha exposat no és motiu per 

anar al Consell i dimiteix com a candidat al Consell de Govern per tal que quedin 

12 candidats. 

Noret Ballarin, FMED, si es decideix prosseguir així, insta a poder crear una 

alternativa d’elecció de representants en futures ocasions. 

Ramon Coma, ETSEA, està al·lucinant amb els problemes que s’estan generant 

per elegir als 12 representants per anar a reunions a defensar els interessos dels 

estudiants.  

Ramon Gras, FEPTS, considera que afegir una persona a una facultat on no hi ha 

hagut representació (infermeria) no creu que procedeixi. 

Josep Maria Giménez, FDET, comenta que cap de les 7 persones d’infermeria es 

veien amb la responsabilitat i compromís per anar-hi. N’agraeix la seva sinceritat. 

Hicham Haji, FDET, no està d’acord, un col·lectiu ha anat en contra de tots i hem 

cedit. No ho veu just 

Albert Romero, EPS, exposa que no hi ha reglament i proposa fer una votació i 

per correu els que no han vingut a la reunió. 

Josep Maria Giménez, FDET, respon a Albert pregunta que si de les persones que 

s’han nomenat tindran el compromís d’assistir i participar en el Consell de 

Govern. 

Llibert Rexach, FEPTS, opina que el debat s'està tensant. Creu en la necessitat que 

en aquestes institucions hi ha d'haver un espai de denúncia on els estudiants 

puguin dir la seva. Per això considera que es pot arribar a un acord per escollir als 

representants abans que votar al claustre. 

Pol Lopez, FLL, creu que una estratègia o forma d’exercir la representació 

estudiantil es sent elegit i a posteriori no assistir a Consell de Govern.  

Josep Maria Giménez, FDET, creu que aquesta forma d'exercir la representació 

estudiantil agreuja la situació que s'ha trobat els anys anteriors. Diferents 
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problemàtiques que han anat sorgint (Erasmus, matrícula...) en les quals els 

estudiants no han pogut donar la seva opinió perquè la persona que es va 

comprometre a anar al Consell de Govern no hi va anar. 

Laura Rey, FDET, vol comentar que l’absència d’estudiants a la majoria dels 

òrgans de govern és el que ha passat els darrers anys i que després ens queixem 

perquè tenim la possibilitat d’anar-hi i no hi anem. La forma de reivindicar-nos és 

anant-hi i donant l’opinió dels estudiants per defensar els nostres interessos. 

Julia Catalina Domínguez, FLL, creu que s’ha de debatre qui hi ha d’anar i no 

preguntar si els candidats estan disposats a anar a les reunions. 

Roger Joan Palacín, ETSEA, demana que sortim del tema i es voti la llista i 

després cada candidat elegeixi anar o no i segueixi la seva pròpia estratègia. 

Albert Romero, EPS, remarca que en vista de la situació que s’ha generat i com 

s’ha desenvolupat la situació, s’haurà d’incloure en el futur reglament.  

David de Lorenzo, FMED, torna a recordar la seva renúncia a la candidatura i 

agraeix l’oportunitat de presentar la seva candidatura. 

Albert Romero, EPS, remarca que s’ha de buscar una solució pels pròxims anys. 

Josep Maria Giménez, FDET, proposa escollir amb la llista original substituint el 

Sr. De Lorenzo per la Sra. Ballarín. Demana que se’l permeti modular el llistat de 

candidats i l’ordre del llistat de suplents. Alerta que si una persona no assisteix i 

és una absència deliberada o bé passa de tot, que plegats el pressionem perquè la 

persona renunciï al seu càrrec. 

Llibert Rexach, FEPTS, celebra que no s’hagi hagut de votar i s’hagi arribat a un 

acord. Addueix que la posició del seu col·lectiu no ha sigut un menyspreu a altres 

candidatures.  

Hicham Haji, FDET, creu que el que s’ha fet no ha estat cap acord, sinó una 

renúncia voluntària del Sr. De Lorenzo en vista de la situació generada. 

Jose Lasala, FLL, demana que la mesa llegeixi els candidats definitius. 
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Noret Ballarin, FMED, demana que passin per correu la forma en la qual s’ha 

decidit els representants, ja que no s’ha fet per correu, per poder millorar. 

Finalment no es fan votacions i es llegeixen els candidats definitius. 

Josep Maria Giménez, FDET, llegeix el llistat definitiu:  

1. Alba Maria Rivera Gallús – FEPTS 

2. Xavier Ramon Molins – FEPTS 

3. Marta Gilart de Dios - FEPTS 

4. Omaima El Cadi Samir - FEPT 

5. Adrià Codina Ferrer – FLL 

6. Noret Ballarin Cunillera – FMED 

7. Roger Joan Palacín Chauri – ETSEA 

8. David Sanahuja Caus - FDET 

9. Jose Lasala Fortea – FLL 

10. Axel Albendea Martínez – FLL 

11. Ikram Bouhouche – FDET 

12. Carlos Saltó Aguado - EPS 

S’aprova la llista per assentiment. 

Llibert Rexach, FEPTS, proposa tenir suplents en el cas que hi hagi baixes en la 

llista de candidats. 

Roger Joan Palacín, ETSEA, creu que en aquest plenari no s’ha de parlar dels 

suplents perquè cada llista ha de solucionar el problema. 

4. Evolució en la redacció del Reglament Intern del Consell de l’Estudiantat de la 

Universitat de Lleida. 

Josep Maria Giménez, FDET, comenta que s’està treballant en el Reglament de Règim 

Intern del Consell de l’Estudiantat de la UDL. Explica que fins ara hi havia un Reglament 

Intern però que no té cap validesa jurídica atès que no s’ha aprovat pel Consell de Govern.  
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A continuació, exposa la proposta d’estructura orgànica pel CEUDL: 

• Equip de coordinació format per 2 persones de coordinació, 1 tresorer i 1 

secretari.  

• Plenari: format per tots els claustrals i pels membres dels equips de 

coordinació dels centres.  

• Permanent: formada pels membres dels equips de coordinació i pel Consell 

Central per decidir qüestions del dia a dia. 

Explica que en el següent plenari es presentarà el Reglament de Règim Intern per poder 

fer les esmenes pertinents. No és un projecte únic. 

Alba Maria Rivera, FEPTS diu que qualsevol proposta o esmena es pot enviar per correu 

un cop s’hagi presentat l’esborrany del Reglament de Règim Intern. Llavors s’hauria de 

portar a Consell de Govern i sotmetre’l a votació per aprovar-lo. 

5. Vaga del 29 de novembre de 2018. 

Josep Maria Giménez, FDET, comenta el motiu de la vaga. Per part dels estudiants es vol 

demanar la rebaixa dels preus públics. Per part del professorat associat reivindicar la seva 

situació precària. Des del CEUDL s’ha consultat amb Vicerectorat de Docència perquè 

suspenguin les activitats d’avaluació i l’assistència obligatòria perquè els estudiants que 

vulguin fer vaga puguin.  

Alba Maria Rivera, FEPTS, diu que Vicerectorat de Docència ha enviat un comunicat a 

través del correu Info UDL als professors perquè es compleixi la petició. 

Llibert Rexach, FEPTS, pregunta que si el Vicerectorat de Docència té alguna cosa a 

veure en la gestió, remarcant la incongruència dels seus actes atès que han sigut ells qui 

més han potenciat la contractació de professorat associat. 

Pol Lopez, FLL, comenta que al correu no diu que no es facin activitats avaluatives, sinó 

que posa que es recomana que no es facin. 

Josep Maria Giménez, FDET, remarca la necessitat que hi hagi més representants 

estudiantils per poder fer pressió en situacions com aquestes. 
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6. Torn obert de paraules. 

No es demanen paraules. 

 

Sense més assumptes a tractar la coordinació aixeca la sessió, a l’hora i data indicades a 

l’encapçalament, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

 

El secretari, 

Sr. Albert Romero Oró 

 

Vist i plau coordinació, 

Sra. Alba María Rivera Gallús 

Sr. Josep Maria Giménez Sentís 


