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CONVOCATÒRIA DEL PLENARI DEL CEUDL 

Benvolguts i benvolgudes, 

A l'empara de l'article 10.5 del reglament del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida es 

convoca el Plenari extraordinari del CEUdL el dia 13 de desembre de 2021 a les 19.00 hores. La 

convocatòria del Plenari té caràcter urgent d'acord amb l’article 10.6.1 deguda la necessitat 

improrrogable de debatre els punts inclosos a l’ordre del dia. 

• Dia: Dilluns, 13 de desembre de 2021 

• Hora: 19.00 h 

• Lloc: https://eu.bbcollab.com/guest/05e4e64a302448b3a0406f9e32061076 

Queden convocats els membres dels equips de coordinació del Consell de l’Estudiantat (CE) de la 

UdL, els membres dels Equips de coordinació dels Consells de l'Estudiantat de cada centre de la 

UdL (arts. 6 i 10 Reglament CEUdL): CE de la Facultat de Medicina, CE de la Facultat d’Infermeria 

i Fisioteràpia, CE de l’Escola Politècnica Superior, CE de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 

Agrària, CE de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, CE de la Facultat de Lletres i CE de la 

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social; i els representants claustrals elegits a les eleccions 

que van culminar el 17 de febrer de 2021. Conseqüentment, a cada representant claustral i als 

equips de coordinació del CEUdL i dels CE de centre els correspondrà un vot. 

Hi resta convidat tot l’estudiantat de la Universitat de Lleida amb veu però sense vot. 

Ordre del dia: 

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria del Ple. 

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

3. Informe de l’equip de coordinació i dels equips de coordinació dels CE de centre. 

4. Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria del concurs per l’actualització de la 

imatge institucional del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida i dels seus 

centres.  

5. Proposta i aprovació, si escau, del Nomenament del representant del Ple que formarà 

part de la comissió que seleccionarà el logotip guanyador del concurs per l’actualització 

de la imatge institucional del CEUdL, o dels membres que finalment integrin dita 

comissió a proposta del Ple del CEUdL. 

https://eu.bbcollab.com/guest/05e4e64a302448b3a0406f9e32061076
https://eu.bbcollab.com/guest/05e4e64a302448b3a0406f9e32061076
http://www.estudiantat.udl.cat/ca/recursos/normativa/
http://www.udl.cat/ca/organs/secretaria/organs/colegiats/claustre/
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6. Proposta i aprovació, si escau, de l'Actualització dels representants estudiantils nomenats 

pel CEUdL als diferents òrgans de la Universitat de Lleida, ratificant els canvis realitzats 

fins a la data. 

7. Proposta, i aprovació si s’escau, dels criteris de distribució del pressupost del CEUdL i 

dels CE dels centres per l’any 2022. 

8. Valoració de les activitats proposades i realitzades pel CEUdL i pels consells de centre 

amb motiu de La Marató de TV3 de 2021 sobre salut mental i el reconeixement de la 

tasca desenvolupada pels voluntaris amb un ECTS de MT (Curs Activitats de participació 

estudiantil: solidaritat i cooperació per la sensibilització pública de la societat). 

9. Proposta i aprovació, si escau, de la proposta de normativa sobre els delegats de curs i 

aula i altres figures de representació estudiantil, les seves funcions i el reconeixement 

en ECTS de la seva tasca. 

10. Valoració de la proposta d'articulat per reformar els Estatuts de la Universitat de Lleida, 

en relació amb el Títol V: Estudiantat. 

11. Proposta i aprovació, si escau, del Posicionament del CEUdL respecte a la Llei Orgànica 

del Sistema Universitari (LOSU) i de les mobilitzacions convocades el dia 15 i 16 de 

desembre de 2021 per part de col·lectius assemblearis i el SEPC. 

12. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Consell de l'Estudiantat 

de la Universitat de Lleida. 

13. Torn obert de paraules.  

  

Cordialment, 

Mar Moliné Melgosa 

Coordinadora del Consell de l'Estudiantat de 

la UdL exercint les funcions de secretària 

Praga, a 7 de desembre de 2021 
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AVÍS DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 

Us informo que la sessió del Ple del Consell de l’Estudiantat tindrà lloc mitjançant l'eina de 

videoconferència del Campus Virtual, a través de la qual es podran enregistrar imatges i veus que 

poden identificar els membres del Ple o altres persones que hi assisteixin. 

El responsable del tractament d’aquestes dades personals és la Universitat de Lleida (dades de 

contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, 

sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). 

Les imatges i les veus s’utilitzen per acreditar el quòrum de constitució, els punts principals de les 

deliberacions, el resultat de les votacions i el contingut dels acords adoptats.  

La base jurídica que justifica aquest tractament de dades personals és la potestat de la secretària 

general d'acreditar les actuacions del Ple del Consell de l’Estudiantat, a través de 

l'enregistrament de material audiovisual, com permet l'article 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 

de règim jurídic del sector públic. 

Les imatges i la veu, un cop enregistrades, es conserven fins a l'aprovació de l'acta de la reunió, i 

es destrueixen en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació 

dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la 

Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). 

La UdL no comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei, i 

només hi permetrà l'accés als membres del Ple del Consell de l’Estudiantat que ho sol·licitin. 

Les persones afectades poden accedir a les seves imatge i veu; sol·licitar-ne la rectificació, 

supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit 

tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) 

o per mitjans no electrònics. 

https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=sg@udl.cat
https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=dpd@udl.cat
http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/
https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=dpd@udl.cat
https://seu.apd.cat/

