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REGLAMENT DE DELEGATS DE LA FACULTAT DE 

LLETRES DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

(1). Un delegat és un representant de l’estudiantat de cada curs i 

titulació que actua en nom de la resta d’alumnes d’aquella 

titulació i curs davant del Consell de l’Estudiantat i altres 

organismes institucionals de la Universitat. Ha de vetllar per una 

bona comunicació, mantenint informats la resta d’alumnes del seu 

curs sobre els temes que els puguin ser d’interès i canalitzar 

queixes i suggeriments d’aquests davant els òrgans pertinents. 

 

(2). Cada curs de cada titulació de la Facultat, tant de grau com de 

màster, podrà tenir un sol delegat, que s’haurà d’escollir per 

sufragi universal entre els alumnes que cursin com a mínim el 50% 

de les assignatures que el Pla d’Estudis d’aquella titulació 

contempli com a pròpies o com assignatures optatives. 

 

 

(3). Tal com estableix la Normativa de Matèria Transversal de la UdL, 

els delegats estudiantils que realitzin la seva tasca durant un 

curs acadèmic tenen dret a la convalidació d’un crèdit ECTS en el 

marc de l’assignatura de Matèria Transversal.  

 

(4). Per tal de poder optar al certificat acreditatiu que emet el Consell 

de l’Estudiantat i que dóna dret a la convalidació de crèdits ETCS 

de la matèria transversal, s’haurà d’haver estat escollit delegat 

durant els tres primers mesos del curs. Presentant l’acta de 

nomenament (Annex 1) al despatx del Consell de l’Estudiantat de la 

Facultat de Lletres, desenvolupar les funcions de delegat davant 

el Consell i els altres organismes de la UdL durant el transcurs 

del curs acadèmic i assistir, com a mínim, al 80% de les reunions 

del Consell de l’Estudiantat on s’hagi estat convocat. 
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(5). L’expedició dels certificats acreditatius se sol·licitarà a partir 

del mes de maig del curs que s’hagi desenvolupat aquesta tasca, i 

serà realitzat pel Secretari del Consell de l’Estudiantat de la 

Facultat de Lletres, qui amb el vistiplau del coordinador, 

comprovarà el compliment dels requisits especificats en el punt 4 

del reglament. 

 

 

Disposicions addicionals 

(1). Aquest reglament està subjecte als Estatuts del Consell de    

l’Estudiantat de la Universitat de Lleida i la resta de normatives 

internes tant del Consell de l’Estudiantat de la UdL com del de la 

Facultat de Lletres o de la Universitat de Lleida. 

 

(2). La modificació o derogació d’aquest reglament s’haurà de realitzar 

mitjançant una Assemblea del Consell de l’Estudiantat de la 

Facultat de Lletres, convocada com a mínim amb una setmana 

d’antelació i que en l’ordre del dia s’entengui la motivació de 

modificació o derogació d’aquest reglament. 
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Annex 1:  

 

  

 

 

Acta d’elecció de delegats de la Facultat de Lletres de la UdL 

 

El dia ___ de __________ de 20__ , els alumnes de ___ curs de la 

titulació de/d’ __________________ de la Facultat de Lletres de 

la UdL, d’acord amb el reglament de delegats de la Facultat de 

Lletres, aprovat pel Consell de l’Estudiantat, hem escollit per 

sufragi universal a _________________________ , amb DI __________, 

telèfon ___________, correu electrònic _____@alumnes.udl.cat, com 

a delegat d’aquesta titulació pel curs acadèmic 20__/20__. 

 

I per a que consti a efectes pertinents,_______________________, 

estudiant de la present titulació, amb DI _________, telèfon 

__________ i correu electrònic _____@alumnes.udl.cat, actuant com 

a secretari, signo aquesta acta i la trameto al Consell de 

l’Estudiant de la Facultat de lletres de la Universitat de Lleida. 

 

Signatura del secretari Conformitat del Delegat electe 

 

 

 

 

 

Cal entregar l’original, no fotocòpia, al Consell de l’Estudiantat de la Facultat de 

Lletres (despatx 0.18 del Rectorat). 

No escrigueu en aquesta casella, reservada pel Secretari 

Registre d’entrada número ______ 

A ___ de ___________ de ______ 


