
Convocatòria Plenari 2/2021 - 13/05/2021 19.00 h

Benvolguts i benvolgudes,

Atenent al calendari electoral (Acord núm. 60/2021 del Consell de Govern de 22 d’abril de 2021, pel qual
s’aprova el calendari per a l’elecció de l’equip de coordinació del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de
Lleida), el dijous 13 de maig de 2021, a les 19.00 h, tindrà lloc el Ple per procedir a la votació de l'elecció de
la Coordinació del Consell de l'Estudiantat de la UdL.

A tal efecte, resteu convocats i convocades a la sessió 2/2021 del Plenari del Consell de l'Estudiantat

de la Universitat de Lleida.

Dia: Dijous, 13 de maig de 2021

Hora: 19.00 h

Lloc: https://eu.bbcollab.com/guest/e220c3562dfb4e36ab585272414ef78b

Han d'assistir els representants claustrals elegits a les eleccions que van culminar el 17 de febrer de 2021 i
els membres dels Equips de coordinació dels Consells de l'Estudiantat de cada centre de la UdL (arts. 6 i 10
Reglament CEUdL).

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

Ordre del dia:

1. Votació per a l'elecció de la Coordinació del Consell de l'Estudiantat de la UdL (Només tenen
dret a vot els estudiants que apareixen en el cens).

Opcions de vot: Atès que només s'ha presentat una candidatura, per tal que aquesta sigui escollida
haurà d'obtenir més vots a favor que vots en blanc.

OPCIÓ 1: Candidatura 1: "El futur és nostre". Els seus integrants són el Sr. Pablo Alás (EPS) com
a coordinador, el Sr. Xavier Ramon (FEPTS) com a coordinador amb funcions de secretari, la Sra.
Mar Moliné (FEPTS) com a coordinadora amb funcions de tresorera i el Sr.  Josep Maria Giménez
(FDET i ED), amb el rol d'assessor a la coordinació.
OPCIÓ 2: Vot en blanc

2. Valoració de la Festa Major del 6 de maig .

3. T orn obert de paraules.

Si teniu qualsevol dubte o pregunta, ens la podeu fer arribar responent a aquest correu electrònic.

Consell de l'Estudiantat de la UdL
11/05/2021 12:56

Cordialment,

Xavier Ramon Molins
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