Acord número 1/2019 del Ple de data 26 d’abril de 2019, pel qual
s’aprova concedir els Premis del Consell Social 2019
1.

ANTECEDENTS

La universitat té sistemes per valorar l’esforç, la dedicació i el talent que demostren els estudiants
per

obtenir el títol de grau i la culminació d’aquests estudis amb un treball final de grau

(TFG). Des del Consell Social es vol premiar els estudiants graduats a la UdL amb bona
qualificació i un excel·lent TFG que volen continuar els estudis amb un màster oficial a la UdL.
Per aquest motiu, s’atorgaran set premis, un per cada centre propi.

Des del Consell Social també es valoren els estudiants que, amb dificultats vàries, s’esforcen i
superen els diferents reptes per assolir el títol de grau i el TFG, però que per aquestes
dificultats no poden aconseguir l’excel·lència. S’atorgarà un premi en aquesta categoria als qui
vulguin continuar amb un màster oficial a la UdL, independentment del centre on s’hagi
cursat el grau i que demostrin les dificultats que els han condicionat.

La Universitat de Lleida és l’única universitat pública catalana en la qual tots els graduats han
de fer pràctiques en empreses (pràctiques acadèmiques externes) per obtenir el títol. Per poder
fer aquestes

pràctiques cal l’esforç dels coordinadors de les titulacions, però també la

col·laboració de les empreses del territori que han d’absorbir anualment uns mil estudiants.
Aquest fet comporta la millora de l’ocupabilitat dels graduats, que en la Universitat de Lleida
està al voltant del 85% dels titulats. Però les empreses tenen més vincles amb la universitat,
mitjançant convenis i contractes de col·laboració en recerca i innovació, doctorats industrials,
formació dual, etc. Així, el Consell Social, valorant aquest

compromís empresa-universitat,

decideix que s’atorguin dos reconeixements, l’un en petita i mitjana empresa i l’altre en gran
empresa. Amb aquests antecedents, el Ple 1/19 del Consell Social de la Universitat de Lleida
va acordar l’aprovació dels Premis Consell Social 2019 per promoure l’excel·lència de la
Universitat de Lleida i de l’entorn en tres categories.

2.

PREMIS ALS MILLORS TREBALLS FINALS DE GRAU D’ESTUDIANTS

QUE CONTINUEN ELS SEUS ESTUDIS CURSANT UN MÀSTER A LA UdL
2.1.

Objecte

L’objecte del premi és reivindicar i donar visibilitat al talent i l’esforç dels estudiants que han
finalitzat

els estudis de grau a la Universitat de Lleida, que han fet un bon TFG i que volen

continuar estudiant cursant un màster oficial a la UdL.
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2.2.

Condicions

Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants de la UdL que compleixin les
condicions següents:
-

Haver superat totes les assignatures del grau el curs 2018-2019 o cursos anteriors.

-

Haver defensat el treball final de grau (TFG) durant el curs 2018-2019.

-

Estar inscrits en un màster oficial a la Universitat de Lleida per al curs 2019-2020.

En cas que el màster al qual es vulgui fer la inscripció encara no hagi obert el període de matrícula
per fer-la, s’acceptarà la preinscripció.

2.3.

Sol·licituds , lloc de presentació i termini

Les sol·licituds (que es trobaran a http://www.udl.es/ca/organs/consell/premis/) s'han de
presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst
en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php,
sens perjudici de
de

novembre,

qualsevol altre dels previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de

règim

jurídic de les administracions

públiques

i

del procediment

administratiu comú, en els terminis que marca la convocatòria, juntament amb la documentació
necessària que acrediti els requisits de la convocatòria, i han d'anar adreçades al president
del Consell Social.
El termini de presentació comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Lleida i està obert fins al 20 de
setembre.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquesta convocatòria, la Secretaria del
Consell

Social requerirà la persona interessada perquè l’esmeni en el termini màxim i

improrrogable de deu dies hàbils, amb indicació que si no l’esmena en aquest termini es
considerarà que ha desistit de la sol·licitud.

2.4.

Quantia

El premi consisteix en el reconeixement públic i el finançament de la matrícula del màster oficial
a la UdL fins a un import màxim de 3.000 euros.
Es concediran set premis, un per centre propi, facultat o escola, de la UdL:
-

Facultat de Lletres

-

Facultat de Dret, Economia i Turisme

-

Escola Politècnica Superior

-

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

-

Facultat de Medicina

-

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

-

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Aquest premi és incompatible amb qualsevol beca o ajut que hagi estat concedida amb la mateixa
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finalitat per al mateix període de temps.

2.5.

Criteris de valoració

Els criteris de valoració del Jurat són, en primer lloc, la qualificació obtinguda en el treball final de
grau i, en segon lloc, la seua qualitat, valor científic, originalitat, aplicabilitat i interès social, per la
qual cosa

caldrà adjuntar, d’acord amb la documentació sol·licitada, un resum del TFG i la

qualificació obtinguda.

En cas d’empat en les valoracions dels treballs d’un centre, es

desempatarà segons el rendiment en l’expedient acadèmic de l’estudiant durant els estudis de
grau.

2.6.

Jurat

El Jurat està format pel president o el vicepresident del Consell Social, dos membres del Ple
del Consell Social (el/la representant del personal docent investigador i el/la del Consell de
l’Estudiantat) i la secretària del Consell.
El Jurat podrà sol·licitar la informació que consideri necessària als candidats, als degans o
directors de centre i al Vicerectorat d’Estudiantat i Ocupabilitat.
El Jurat elevarà la seua proposta de premis al Ple del Consell Social per a l’adopció de l’acord.

3.

PREMI AL MODEL DE SUPERACIÓ DE L’ESTUDIANT DE GRAU QUE

CONTINUA ELS SEUS ESTUDIS CURSANT UN MÀSTER A LA UdL
3.1.

Objecte

L’objecte del premi és reivindicar i donar visibilitat a la superació i l’esforç que ha hagut de fer un o
una estudiant en la titulació de grau per la Universitat de Lleida, a pesar de tenir dificultats
econòmiques,

físiques o psicològiques, i que vol continuar formant part de la comunitat

universitària cursant algun màster oficial a la UdL.

3.2.

Condicions

Per participar en aquest premi cal complir els requisits següents:
-

Haver superat totes les assignatures del grau el curs 2018-2019.

-

Haver defensat en el treball final de grau durant el curs 2018-2019.

-

Haver fet la preinscripció en un màster oficial a la Universitat de Lleida per al curs 2019-2020.

En cas que el màster al qual es vulgui fer la inscripció encara no hagi obert el període per
fer-la, s’acceptarà la preinscripció.
-

Acreditar dificultats econòmiques, físiques o psicològiques durant el desenvolupament del grau

amb,

per exemple, certificats mèdics, declaracions de renda o amb declaració jurada de

l’estudiant en què justifiqui els motius pels quals demana aquesta categoria de premi. En cas
d’al·legar dificultats econòmiques caldrà adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia de la declaració de
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l'IRPF i, si s’escau, de patrimoni de l'exercici de 2018 (que s'han presentat durant l'any 2019).

En cas que durant el curs acadèmic s'hagi produït un empitjorament de les condicions
socioeconòmiques familiars que no quedi reflectit a les declaracions de la renda i de patrimoni
referides a l'exercici 2018, s'haurà d'acreditar documentalment aquesta situació. També caldrà
presentar la documentació que es consideri adient per acreditar la situació socioeconòmica
especial. Per al cas de dificultats físiques o psicològiques caldrà aportar els certificats mèdics
pertinents.

3.3.

Sol·licituds, lloc de presentació i termini

Les sol·licituds (que es trobaran a http://www.udl.es/ca/organs/consell/premis/ ) s'han de
presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst
en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php,
sens perjudici de
de

novembre,

qualsevol altre dels previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de

règim

jurídic de les administracions

públiques i del procediment

administratiu comú, en els terminis que marca la convocatòria, juntament amb la documentació
necessària que acrediti els requisits de la convocatòria, i han d'anar adreçades al president
del Consell Social.
El termini de presentació comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Lleida i està obert fins al 20 de
setembre.
Seran desestimades les sol·licituds en les quals manqui documentació i en les quals no estigui
complet i correctament emplenat l’imprès de sol·licitud annex a la convocatòria.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquesta convocatòria, la Secretaria del
Consell

Social requerirà la persona interessada perquè l’esmeni en el termini màxim i

improrrogable de deu dies hàbils, amb indicació que si no l’esmena en aquest termini es
considerarà que ha desistit de la sol·licitud.

3.4.

Quantia

Es concedirà un únic premi, independentment del centre docent propi de la UdL on s’hagin
cursat els estudis, consistent en el finançament de la matrícula del màster oficial a la UdL fins a
un import màxim de 3.000 euros.
Aquest premi és incompatible amb qualsevol beca o ajut que hagi estat concedida amb la
mateixa finalitat per al mateix període de temps.

3.5.

Criteris de valoració

Els criteris per a la valoració tindran en compte el grau de les dificultats econòmiques,
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físiques o

psicològiques que l’estudiant acrediti segons la documentació presentada. En cas

d’empat, només en aquesta categoria, es tindrà en compte la possibilitat d’atorgar dos premis.

3.6.

Jurat

El Jurat és el mateix de l’apartat 2.6.
El Jurat podrà sol·licitar la informació que consideri necessària als candidats, als degans o
directors de centre, al Vicerectorat d’Estudiantat i Ocupabilitat i al Vicerectorat de Compromís
Social i Igualtat.

El Jurat elevarà la seua proposta de premi al Ple del Consell Social per a l’adopció de l’acord.

4.
4.1.

PREMI AL COMPROMÍS EMPRESARIAL AMB LA UdL
Objecte

L’objecte del premi és posar en valor la col·laboració activa i el compromís d’empreses
públiques i privades amb la UdL mitjançant el màxim nombre de col·laboracions possibles
realitzat en els últims tres anys tenint en compte la mida de l’empresa.
Entre les col·laboracions es tindrà es consideració:
•

la recerca i innovació

•

els projectes de desenvolupament industrial i tecnològic

•

la formació contínua a l’empresa

•

l’ocupació de graduats com a via de contractació de titulats de la UdL

•

la vinculació amb pràctiques d’estudiants

•

altres iniciatives empresarials

En el cas de contractes i convenis de col·laboració en recerca i patrocinis es valorarà el seu import.
Es concediran dos premis: l’un per a la gran empresa i l’altre per a la petita i mitjana empresa.
4.2.

Condicions

El Consell Social crearà una bases de dades d’empreses per a la participació en el premi a partir
de la informació sol·licitada d’acord amb l’objecte del premi, des de la data de la convocatòria
fins al 20 de juliol.
Aquesta informació es sol·licitarà als degans i directors dels centres propis, als vicerectorats
de

Planificació, Innovació i Empresa, de Recerca i de Docència i a la direcció de la

Fundació UdL. Concretament, al Centre de Formació Contínua, el Negociat de Pràctiques,
l’Oficina de Suport a l’R+D+I, la Fundació UdL i les secretaries de centre.
La base de dades d’empreses estarà formada per una relació d’empreses, els convenis de
col·laboració i de prestació de serveis amb la UdL en els últims tres anys, també inclourà les
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dimensions de l’empresa i, si la vinculació amb la Universitat comporta finançament i el seu import.
4.3.

Tipus de premi

El premi és el reconeixement del Consell Social al compromís empresarial amb la UdL. Aquest
reconeixement no comporta cap assignació econòmica i es materialitzarà mitjançant un acte
públic d’entrega del premi i la consegüent publicitat en els mitjans de comunicació i les xarxes
socials quan es faci difusió del premis.

4.4.

Criteris de valoració

Els criteris per a la valoració són el nombre de col·laboracions i serveis contractats amb la UdL,
així com els imports i quantia d’aquests al llarg dels últims tres anys en:
•

la recerca i innovació

•

els projectes de desenvolupament industrial i tecnològic

•

la formació contínua a l’empresa

•

l’ocupació de graduats com a via de contractació de titulats de la UdL

•

la vinculació amb practiques d’estudiants

•

altres iniciatives empresarials

Aquesta informació permetrà valorar el grau de compromís i de col·laboració dins d’uns
rànquings objectius, i es premiarà l’empresa en la primera posició en cada categoria ( gran
empresa i petita i mitjana empresa).

4.5.

Jurat

El Jurat està format per cinc membres del Ple del Consell Social: el president o el
vicepresident, el representant dels antics alumnes, els representants de les organitzacions
empresarials al Consell (Foment del Treball i PIMEC) i la secretària del Consell.
Aquest jurat sol·licitarà la informació de les col·laboracions de les empreses durant els darrers
tres anys als degans o directors de cada centre i al vicerectorat de Transferència i Innovació, de
Recerca i de Qualitat i Innovació Docent a partir del dia de la publicació d’aquests premis.
També es podrà demanar qualsevol altra informació a les diferents unitats de la UdL.
El Jurat elevarà la seua proposta de premis al Ple del Consell Social per a l’adopció de l’acord.

5.

PUBLICITAT I LLIURAMENT DELS PREMIS

Les resolucions es faran públiques el 11 d’octubre al web del Consell Social i se
n’informarà els guanyadors per correu electrònic.
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L’acte de lliurament dels premis i de reconeixement es durà a terme durant l’últim trimestre de
l’any 2019. En aquest acte públic els premiats per als millors TFG hauran de fer una breu
exposició dels projectes que els han fet mereixedors del reconeixement. El Consell Social es
compromet a fer difusió dels TFG, les persones i les entitats premiades amb la finalitat de
promocionar l’excel·lència, l’esforç i el compromís amb la Universitat.
En el cas dels premis al model de superació, la publicació dels resultats ha de respectar fil per
randa el principi de minimització en el tractament de dades personals, de conformitat amb
l'actual normativa en matèria de protecció de dades. En conseqüència, en relació amb aquests
premis, la identificació de les persones premiades, en la publicació dels resultats, només ha
d'incloure quatre xifres

aleatòries del seu DNI, i s'ha de donar l'opció a les persones

interessades de rebre l'ajut sense necessitat d'assistir a l'acte de lliurament dels premis.
En la publicació de la resta de premis, juntament amb les quatre xifres aleatòries del DNI, es
poden incloure també el nom i cognoms de les persones premiades, de conformitat amb
la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.

6.

DOTACIÓ ECONÒMICA

La quantitat màxima a distribuir estarà entre 24.000 i 27.000 €, en cas que hi hagi dos premiats del
model de superació.
Un cop matriculats, els estudiants premiats rebran el premi equivalent a l’import de la matrícula del
màster oficial fins a un màxim de 3.000 euros.
A aquestes quantitats se’ls aplicarà la retenció fiscal corresponent.

7.

INCIDENCIES

El Consell Social resoldrà tots els dubtes i les incidències que puguin sorgir en aquesta
convocatòria.

8.

RECURSOS

Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen

la

via

administrativa,

i

independentment de la seua execució immediata, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el
termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, tal
com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquest acord un
recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant el Consell Social. En aquest cas, no es
podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaigui
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resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el que disposen els
articles 123 i124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les bases.

9.- PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell de data

27 de abril de 2016, de protecció de les persones físiques quant al

tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades:
El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones candidates,
en el present procediment d'atorgament d'ajuts, és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de
contacte del

representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida;

sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).
Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats inherents al
present procediment d'atorgament d'ajuts.

Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present procediment no
esdevingui

ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap

interessat n'hagi interposat recurs en contra, i es destruiran 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/).
Les dades facilitades són obligatòries per exercir les potestats de la UdL inherents a
l'autonomia universitària, en el marc de l'article 27.10 de la Constitució; en concret, la potestat
d'atorgar beques i ajuts a l'estudi, prevista en l'article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d'universitats.
La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la
Llei. Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació,
supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui
compatible amb la condició de persona candidata en el present procediment d'atorgament
d'ajuts, 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
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
CONVOCATÒRIA DE PREMIS ALS MILLORS TREBALLS FINALS DE GRAU
D’ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ELS SEUS ESTUDIS CURSANT UN MÀSTER A
LA UdL

DADES PERSONALS
DNI

Primer cognom

*Telèfon

*Adreça electrònica

Segon cognom

Nom

*Si és diferent de la que ja consta en l'expedient acadèmic

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Resum del treball final de grau (màx. 5 pàgines)

De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, pel simple fet de la presentació de la
sol·licitud per la persona interessada, la UdL té la potestat de verificar l'exactitud de totes les seves dades personals,
necessàries per participar en la convocatòria i resoldre aquesta sol·licitud.

Lleida,

de

de 2019

PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
CONVOCATÒRIA DE PREMI AL MODEL DE SUPERACIÓ DE L’ESTUDIANT DE
GRAU QUE CONTINUA ELS SEUS ESTUDIS CURSANT UN MÀSTER A LA UdL

DADES PERSONALS
DNI

Primer cognom

*Telèfon

*Adreça electrònica

Segon cognom

Nom

*Si és diferent de la que ja consta en l'expedient acadèmic
Sol·licito que en la publicitat dels premis i en l’acte lliurament dels premis no es faci difusió del meu nom i el tipus de dificultat
per la qual concorro al premi

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA

Declaració jurada en què es manifesten les dificultats segons la convocatòria
Certificat corresponent a les dificultats esmentades en la declaració jurada
De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, pel simple fet de la presentació de la
sol·licitud per la persona interessada, la UdL té la potestat de verificar l'exactitud de totes les seves dades personals,
necessàries per participar en la convocatòria i resoldre aquesta sol·licitud.

Lleida,

de

de 2019

PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL

