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INFORMACIÓ SOBRE LES ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DE L’ESTUDIANTAT 

AL CLAUSTRE, JUNTES DE FACULTAT/ESCOLA I CONSELLS DE DEPARTAMENT 

PEL PERÍODE 2018-2020 

Benvolgudes companyes i companys, 

Com ja sabeu, en el Consell de Govern de 19 de juny de 20181 es va aprovar la convocatòria 

d’eleccions i el calendari electoral per tal de renovar els representants estudiantils 

als òrgans de govern de la Universitat de Lleida. 

Els representants de l’estudiantat elegits per les eleccions als òrgans de govern són 

l’únic interlocutor vàlid que pot actuar legítimament en nom dels estudiants. Els 

estudiants, com a col·lectiu central de les Universitats, tenim el dret a participar en la 

presa de totes les decisions que ens afecten: des de les normatives acadèmiques, 

regulació del sistema d’ajuts i beques, activitats culturals i tots aquells temes d’interès general 

per a la Universitat. 

Per participar en els òrgans on es prenen les decisions com a membres de ple dret 

amb veu i vot, ja sigui en l’àmbit del Claustre, les Facultats o Escoles, o als Consells de 

Departament, heu de sortir escollits com a representants en les eleccions 

estudiantils. Aquestes són cada 2 anys. Les d’aquest octubre-novembre seran per 

escollir els representants pel període 2018-2020. 

En aquest document2 podreu consultar totes les dades rellevants en relació a les eleccions. 

NORMATIVA ELECTORAL 

En el següent enllaç podeu consultar la normativa electoral que regeix les nostres eleccions: 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-

lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Normativa_electoral/Normativa_electoral_xaprovada_CG_28-04-08_i_modif_21-10-

08x.pdf 

                                                           
1 Acord núm. 122/2018 del Consell de Govern de 19 de juny de 2018, pel qual s’aprova la convocatòria 
d’eleccions i del calendari electoral per a les eleccions de l’estudiantat al Claustre, a Junta d’Escola o Facultat 
i a Consell de Departament. Any 2018. 
2 Material redactat per GIMÉNEZ SENTÍS, Josep Maria, membre de l’Equip de coordinació CEUDL, octubre 2018. 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Normativa_electoral/Normativa_electoral_xaprovada_CG_28-04-08_i_modif_21-10-08x.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Normativa_electoral/Normativa_electoral_xaprovada_CG_28-04-08_i_modif_21-10-08x.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Normativa_electoral/Normativa_electoral_xaprovada_CG_28-04-08_i_modif_21-10-08x.pdf
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CALENDARI ELECCIONS 

En el següent enllaç podeu consultar el calendari electoral:  

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-

lleida/ca/organs/secretaria/.galleries/docs/eleccions/Calendari-Eleccions-ESTUDIANTAT-CLAUSTRE-

J.FAC-C.DEPT-2018-.pdf 

Les dates més rellevants són: 

• Revisió dels censos electorals provisionals i presentació de les reclamacions 

pertinents: del 10 al 17 d’octubre de 2018. 

Per tal de saber on podem votar i on ens podem presentar com a candidats 

hem d’aparèixer al cens electoral.  

Podeu consultar el cens electoral en el següent enllaç: http://www.udl.cat/cens/  

També el podeu consultar a la consergeria del vostre centre. 

Introduint-hi el DNI (sense la lletra) es pot consultar on podrem exercitar el dret 

de sufragi actiu (el lloc de votacions i a quins òrgans podem votar) i el dret de 

sufragi passiu (a quins òrgans es podrà presentar una candidatura per tal de ser-hi 

escollit representant). 

Perquè cal revisar el cens? Pot ser que tot i estar matriculat en un grau, màster o 

doctorat hi hagi algun error i no constis en el cens. 

• Vot anticipat o per correspondència: aquells qui prevegin que no seran presents 

a la Universitat el dia de la votació, poden fer dipòsit del seu vot o votar per 

correspondència en les eleccions de forma anticipada del 6 a l’11 de novembre de 

2018. Per tal de fer-ho, caldrà sol·licitar-ho a la comissió electoral corresponent (vegeu 

els articles 7 i 8 de la normativa per conèixer tots els detalls). 

• Presentació de candidatures: del 22 al 26 d’octubre de 2018. Per tal de poder ser 

escollits com a representants estudiantils hem de presentar o bé formar part d’una 

candidatura (vegeu l’apartat Com podem ser elegits representants estudiantils?). 

• Campanya electoral: del 6 a l’11 de novembre de 2018.  

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/secretaria/.galleries/docs/eleccions/Calendari-Eleccions-ESTUDIANTAT-CLAUSTRE-J.FAC-C.DEPT-2018-.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/secretaria/.galleries/docs/eleccions/Calendari-Eleccions-ESTUDIANTAT-CLAUSTRE-J.FAC-C.DEPT-2018-.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/secretaria/.galleries/docs/eleccions/Calendari-Eleccions-ESTUDIANTAT-CLAUSTRE-J.FAC-C.DEPT-2018-.pdf
http://www.udl.cat/cens/
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• Votacions: 13 de novembre del 2018 de 10.00 a 18.00 h. Un cop s’hagin acabat les 

votacions es procedirà al recompte i es proclamaran els resultats provisionals. 

• Proclamació definitiva dels resultats: 20 de novembre de 2018. 

COM POTS SER ELEGIT REPRESENTANT ESTUDIANTIL? 

Presentant la teva candidatura o formant part de la que presenti algun altre 

company o companya. 

Per tal de presentar-la s’ha d’emplenar el model corresponent amb totes les dades 

dels candidats (Nom i cognoms, DNI, adreça de correu d’alumne i telèfon) i entrar-la 

dins del termini (del 22 al 26 d’octubre de 2018) en algun dels registres de la 

Universitat de Lleida (vegeu quin registre teniu més proper i el seu horari en el següent 

enllaç: http://www.udl.cat/es/serveis/registre/). 

El model de presentació de candidatura per a les eleccions d’enguany estarà 

disponible en les mateixes dates en l’enllaç següent:  

http://www.udl.cat/ca/organs/secretaria/eleccions/ 

A tall d’exemple, podeu consultar el model per les eleccions del 2016:  

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/secretaria/.galleries/docs/eleccions/Formulari-

candidatura-Eleccions-Estudiantat-2016.pdf 

Si voleu ser representants estudiantils i no coneixeu cap candidatura, podeu 

contactar amb el Consell de l’Estudiantat del vostre centre3 o directament al 

Consell de l’Estudiantat Central: consell@estudiantat.udl.cat 

ÉS NECESSARI SER REPRESENTANT ESTUDIANTIL? 

La tasca principal d’un representant estudiantil és defensar els drets i interessos 

de tot l’estudiantat en cada un dels òrgans de govern de la Universitat. Ser 

representant és un dret i un deure de tots aquells estudiants que estiguin compromesos i 

vulguin una millor universitat. 

                                                           
3 http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vest/ConsellEstudiantat/ 

http://www.udl.cat/es/serveis/registre/
http://www.udl.cat/ca/organs/secretaria/eleccions/
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/secretaria/.galleries/docs/eleccions/Formulari-candidatura-Eleccions-Estudiantat-2016.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/secretaria/.galleries/docs/eleccions/Formulari-candidatura-Eleccions-Estudiantat-2016.pdf
mailto:consell@estudiantat.udl.cat
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vest/ConsellEstudiantat/
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S’encarreguen de fer propostes i demandes per tal de millorar el nostre sistema 

universitari en tots els temes i matèries pròpies d’una universitat: des de la 

programació dels calendaris d’exàmens en les comissions d’estudis de grau, a la possible 

modificació del reglament general de les biblioteques a la Comissió General de la Unitat de 

Biblioteca i Documentació i posteriorment al Consell de Govern, o la regulació dels detalls de 

la convocatòria de les beques de col·laboració a la Comissió d’Afers Estudiantils. 

COM ES PRENEN DECISIONS I COM S’ORGANITZA LA UNIVERSITAT DE LLEIDA? 

La Universitat de Lleida, com tota administració pública, es compon d’òrgans 

unipersonals (Rector/a, Degà/ana, Director/a de departament, entre altres) i d’òrgans 

col·legiats. 

Els òrgans col·legiats principals són el Claustre, les Juntes de Facultats o Escoles 

i els Consells de Departament. Aquests, com a màxims òrgans representatius es 

componen de representants de tots els col·lectius de la Universitat. Es pot ser 

membre d’aquests òrgans de forma “nata” o per elecció (vegeu arts. 44 i ss  Estatuts 

UDL: http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/.galleries/docs/galeria_down/estatuts.pdf). 

En tots aquests òrgans els estudiants hi tenim representants: 

- CLAUSTRE: és el màxim òrgan representatiu de la Universitat de Lleida i es 

compon de 250 membres. D’aquests, 65 han de ser representants estudiantils 

(art. 45.1 j) dels Estatuts de la UDL). Això representa una quota de representació del 

26%. Aquests són elegits de manera proporcional al nombre de persones matriculades 

en cada centre, inclòs l'estudiantat de doctorat. 

- JUNTES DE FACULTAT O ESCOLA: Són els òrgans col·legiats de representació 

i govern ordinaris dels centres. L’estudiantat compta amb una quota de 

representació del 28% del total de membres (art. 76.2 b) dels Estatuts UDL). 

- CONSELLS DE DEPARTAMENT: El consell de departament és l'òrgan superior de 

govern dels Departaments. Aquests coordinen els ensenyaments d'un o 

diversos àmbits del coneixement en un o diversos centres, així com de recolzar 

i fomentar les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/.galleries/docs/galeria_down/estatuts.pdf
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Segons l’article 70.3 dels Estatuts de la UDL, el percentatge de participació de 

l'estudiantat de primer, segon i tercer cicle, en conjunt, no pot ser inferior al 26% del 

total de membres del Consell ni superior al 28%. 

Si no hi ha suficients candidatures per cobrir tots els llocs, es queden vacants. En 

conseqüència, les quotes de representació als òrgans es veuen afectades i es dóna 

més poder als altres col·lectius. 

D’aquests òrgans principals, per tal de prendre decisions de forma més efectiva i més 

especialitzada segons la matèria, se’n preveu tot un seguit de comissions o òrgans 

delegats que es reuneixen de forma més freqüent. 

Per tant, un cop som membres de l'òrgan principal (CLAUSTRE, JUNTA DE FACULTAT 

o CONSELL DE DEPARTAMENT), se'ns pot elegir o delegar com a representants de ple 

dret a totes aquelles comissions o òrgans que depenguin d'aquests: 

1. CLAUSTRE. Essent membres del Claustre es pot ser posteriorment membre al Consell 

de Govern i les altres comissions delegades. 

El Consell de Govern es compon de 56 membres, 124 dels quals són representants de 

l’estudiantat (suposant una quota de representació del 21,42%). Del Consell de Govern 

se’n deriven 6 comissions més diferenciades per matèries. 

http://www.udl.cat/ca/organs/secretaria/organs/colegiats/comissions/ 

2. JUNTES DE FACULTAT / ESCOLA. Essent membres de les Juntes de cada Facultat o 

Escola es pot ser posteriorment membre de les seves comissions delegades (Comissió 

Estudis de Grau / Màster i altres). 

• Exemple ETSEA: 

o Junta de l'Escola: http://www.etsea.udl.es/ca/escola/organs-de-govern/#junta-descola 

o Òrgans delegats de la Junta de l'Escola: http://www.etsea.udl.es/ca/escola/organs-de-

govern/#comissions-delegades 

                                                           
4 8 estudiants elegits pels propis estudiants representants al claustre, més 3 estudiants representants al claustre designats 
pel rector, atenent a les indicacions del Consell de l’Estudiantat (art. 48 dels Estatuts de la UDL). 

http://www.udl.cat/ca/organs/secretaria/organs/colegiats/comissions/
http://www.etsea.udl.es/ca/escola/organs-de-govern/#junta-descola
http://www.etsea.udl.es/ca/escola/organs-de-govern/#comissions-delegades
http://www.etsea.udl.es/ca/escola/organs-de-govern/#comissions-delegades
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3. CONSELLS DE DEPARTAMENT. Alguns tenen comissions permanents. Per veure cada 

departament concret podeu consultar el següent enllaç:  

http://www.udl.cat/ca/udl/centres/#departaments 

DE QUÈ S’ENCARREGA EL CONSELL DE L’ESTUDIANTAT? 

El Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, com a màxim òrgan de 

representació de l’estudiantat, s’encarrega de fomentar-hi la participació i vetlla pel 

compliment de la normativa electoral en les diferents comissions electorals central i 

dels centres. 

Si teniu algun dubte, idea o suggeriment, no dubteu a contactar-nos! 

 

Equip de coordinació del CEUDL 

Contacta’ns! 

Pl. de Víctor Siurana, 1 Desp. 0.12 

25003 LLEIDA 

Telèfon: +34 973 70 20 32 

E-mail: consell@estudiantat.udl.cat 

Twitter: @conselludl 

Facebook: Consell de l’Estudiantat UdL 

http://www.udl.cat/ca/udl/centres/#departaments
https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=consell%40estudiantat.udl.cat
https://twitter.com/ConsellUdL
https://www.facebook.com/consell.universitatdelleida/

