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ACTA D’ACORDS DE LA SESSIÓ 1/2019 DEL PLENARI 

DEL CONSELL DE L’ESTUDIANTAT 

Identificació de la sessió: Núm. 01/2019 

Lloc: Sala Juntes 2a planta – Edifici del Rectorat (Espai 2.26) 

Data: 23 de maig de 2019 

Hora d’inici: 19.15 hores 

Hora d’acabament: 20.30 hores 

Hi assisteixen: 

- Sra. Ávila Cortés, Alba Maria 

- Sra. Ballarin Cunillera, Noret 

- Sr. Casanovas Balaña, Oriol 

- Sr. Giménez Sentís, Josep Maria 

- Sr. Lasala Fortea, Jose 

- Sra. Rivera Gallús, Alba Maria 

- Sr. Rubio Collado, Jordi 

Convidats: 

- Sr. Ferraris Lagger, Juan Franco 

Excusen la seva assistència: 

- Sr. Bouhouche Boumali, Ikram 

Punts de l’ordre del dia i acords adoptats: 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 28 de novembre de 

2018. 

S’aprova per assentiment. 

2. Informe de coordinació. 

a. Informe de coordinació del Consell de l’Estudiantat de la UDL 

(Central). 

El Sr. Giménez exposa les activitats realitzades pel CEUdL durant el curs 

2018/2019: 
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 Activitats en motiu de la Marató de TV3 per la conscienciació i 

divulgació de la recerca contra el Càncer. Gestió de la recaptació de 

donatius i seguiment del protocol de gestió de donatius i recompte. La 

recaptació total de les 8 activitats organitzades pels CE va ser de 

1.571,60 €. 

 Obra de teatre Yepeto realitzada per estudiants argentins l’1 de març de 

2019 al teatre Julieta Agustí de Lleida. Hi va assistir més de 100 

persones. El Sr. Ferraris detalla l’experiència i agraeix tot el suport rebut 

per part del Consell de l’Estudiantat. 

 S’exposa les tasques realitzades al CEUCAT, CIC i Consell de Govern 

de la UdL, per denunciar i esmenar les contradiccions detectades a la 

normativa universitària, per acreditar la condició víctima de violència de 

gènere. 

 Execució del pressupost de la Festa Major de l’Estudiantat de la 

Universitat de Lleida. 

S’aprova per assentiment. 

b. Informe de coordinació dels Consells de l’Estudiantat dels Centres. 

La Sra. Ávila i la Sra. Ballarin les activitats realitzades pel CE de la Facultat de 

Medicina i com es va desenvolupar el Congreso Interdisciplinar Estudiantes 

Neurología y Neurociencia (CIEN
2
).  

El Sr. Lasala exposa els darrers esdeveniments succeïts a la Facultat de Lletres.  

El Sr. Casanovas exposa les activitats de representació externa a l’associació 

estudiantil AEALCEE en nom del CEFDET. 

El Sr. Giménez exposa les activitats de l’Agrupació de Debat i els resultats 

obtinguts per l’equip de la UdL a la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa 

Vives.  

3. Valoració de les Eleccions a Rector/a. 

Es valora els resultats de les eleccions i la baixa participació estudiantil. 
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4. Posicionaments: 

a. Inspecció laboral i el futur de les beques de col·laboració. 

S’aprova per assentiment donar suport al col·lectiu Becaris en marxa i al 

comunicat que han emès en defensa de les beques de col·laboració. 

5. Presentació de l’esborrany del Reglament Intern del Consell de 

l’Estudiantat de la Universitat de Lleida. 

a. Acord per obrir un termini d’esmenes fins al 22 de setembre de 2019. 

S’exposa i s’estudia el projecte de reglament. 

S’acorda difondre’l de nou a tots els CE i als representants estudiantils al 

Claustre perquè puguin fer esmenes fins el 22/09/19 i procurar aprovar-lo al 

primer Consell de Govern del curs 2019-2020. 
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6. Futur de la coordinació del CEUDL. 

S’exposa la necessitat d’aprovar el Reglament i fer les eleccions a coordinació del 

Consell de l’Estudiantat Central i acabar amb la provisionalitat dels equips del CEUdL.  

S’exposa la carta enviada per la Sra. Ikram Bouhouche (FDET) i el Sr. Adrià Tersa 

(FDET) amb el suport del Sr. Josep Maria Giménez (ED) anunciant la seva 

predisposició per encapçalar un nou equip de coordinació quan comenci el nou curs 

2019/2020 per tal de culminar les gestions d’aprovació del reglament del CEUdL i 

convocar les eleccions a coordinació del CEUdL. 

7. Torn obert de paraules. 

No es demanen paraules. 

 

A l’hora i data indicades a l’encapçalament s’aixeca la sessió. 


