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ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DE COORDINACIÓ 

DEL CONSELL DE L’ESTUDIANTAT 

Identificació de la sessió: Núm. 01/2019 

Lloc: Despatx CEUDL (0.12 Ed. Rectorat) 

Data: 13 de setembre de 2019 

Hora d’inici: 17.30 hores 

Hora d’acabament: 18.30 hores 

Hi assisteix en representació del Consell de l’Estudiantat de cada centre: 

 FDET: 

o Ikram Bouhouche 

o Adrià Tersa 

o Josep Maria Giménez 

 FEPTS: 

o Alba Maria Rivera 

 FL: Excusa la seva assistència: 

o José Lasala 

 ETSEA: 

o Carla Blanco 

 EPS: 

o Enric Calavia 

o Albert Gómez 

 FIF: 

o Marina Solé 

o Mariona Carré 

 FM: Excusen la seva assistència: 

o Alba Maria Ávila 

o Noret Ballarín 

Punts de l’ordre del dia: 

1. Aprovació reglament CEUdL. Com procedir a la seva aprovació aquest mateix 

mes de setembre-inicis d’octubre. Propostes de modificació. 

 S’acorda mantenir com a termini màxim el dia 23/09/19 per poder enviar 

esmenes al text. 

 S’acorda fixar de forma provisional el dia 24/09/19 a les 19.00 h per fer la 

reunió amb els Claustrals per procedir a l’aprovació del reglament. La data 

s’ha fixat en funció de les dates del Consell de Govern del dia 17/10/19 i la 

CAE prèvia del 04/10/19. 
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2. Festa Major de l'Estudiantat 2019-2020. Designar un responsable per fer 

contactes amb la Paeria per aconseguir col·laborar amb ells (aconseguir que ens 

posin els escenaris gratis, tanques, lavabos portàtils, facilitar els permisos, etc). 

 S’acorda proposar aquesta tasca al Sr. Adrià Codina Ferrer, representant 

dels estudiants de la Facultat de Lletres al Consell de Govern de la UdL, per 

la seva proximitat amb l’equip de govern a la Paeria. 

3. Novatades. Valorar la possibilitat de fer un comunicat donant instruccions sobre 

que no poden ser obligatòries ni denigrants. 

 S’acorda que es redactarà i es difondrà a través de l’espai AraTuTries i les 

xarxes socials del Consell de l’Estudiantat. 

4. Renovació dels càrrecs als òrgans Consell de Govern i comissions delegades. 

Cal revisar les persones nomenades a cada òrgan perquè molts no hi van. 

 S’acorda revisar tots els nomenaments efectuats el darrer curs i fer una 

proposta de renovació dels que es detecti que no compleixen amb les seves 

funcions. 

5. Jornades d'acollida. Feedback de com han anat. 

 ETSEA i FDET informen que han sigut un èxit. Es té constància que a la 

Facultat de Lletres i a la Facultat de Medicina també han anat força bé. 

S’informa que representants de la FDET han anat a la FIF a fer la 

presentació del CEUDL. A la FEPTS no es van realitzar. A l’EPS se’n va 

encarregar una estudiant. 

6. Repte 5000 Donació de Sang. Exposició de la iniciativa. 

 S’explica la proposta rebuda per part de l’Àrea de Promoció de la Salut 

perquè el Consell de l’Estudiantat col·labori per fer del Repte 5000 Donació 

de Sang un èxit. Volen que el màxim nombre d’estudiants vagin a donar 

sang el dia 8 d’octubre. Ens demanen col·laboració en la difusió i en la 

captació de donants. L’equip d’extracció de sang s’instal·larà en una aula de 

l’Edifici de Rectorat. El contacte amb Promoció de la Salut és Francesc 

Valenzuela. 
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7. Accions Pla estratègic pels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Reunió el 

16/09/19 de les 16.00 a les 18.00 h. 

 S’explica que a la UdL s’està treballant en la redacció d’un pla d'acció 

transversal amb mesures adreçades a la consecució dels ODS i, en 

particular, per actuar per respondre a l’emergència climàtica. 

8. Reunió amb la Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat el 17/09/19 a les 15.00 

h. Valorar propostes, crítiques, preguntes a fer. 

 S’informa que s’ha fixat aquesta data per fer una reunió amb la Vicerectora 

d’Estudiants i Ocupabilitat per informar-nos de l’actualitat. Hi estan 

convocats tots els representants estudiantils i qualsevol altre estudiant 

interessat a participar-hi. 

9. Valorar punts de l’ordre del dia per la COA del 23/09/19. Impulsar la proposta 

de reforma de la normativa d’avaluació i qualificació (Exàmens -30% sense 

recuperació però que han d’aprovar-se per superar l’assignatura i definició de 

l’NP). 

 S’acorda impulsar de nou el canvi normatiu demanant el suport dels 

deganats i equips de direcció de facultats i escoles. 

10.  Evolució de la problemàtica amb el Prof. ALP de la Facultat de Lletres. 

 S’informa que finalment s’ha nomenat una instructora de l’expedient 

disciplinari anunciat. 

 S’informa que els representants estudiantils que van promoure les queixes i 

la denúncia pública han estat demandats pel professor. 

 S’informa que des del CEUdL es va intentar que la UdL posés a disposició 

dels estudiants l’assistència lletrada necessària. La petició va ser rebutjada 

argumentant que la Universitat de Lleida no pot estar a favor de cap de les 

parts implicades per no viciar la decisió que es pugui adoptar com a 

conseqüència del procediment disciplinari obert. 


