
   

 

 
RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2010  del Vicerectorat de Relacions 
Internacionals i Cooperació de la Universitat de Ll eida, per la qual s’obre 
la convocatòria del Programa de Beques Fórmula Sant ander  
 
 
Atès que amb data 15 de març de 2010 el Banc Santander ha comunicat a la 
Universitat de Lleida la convocatòria del Programa de Beques Fórmula Santander; 
 
Atès que aquest nou programa preveu atorgar beques de mobilitat internacional i 
intercanvi a 300 universitaris d’Espanya, el Regne Unit i el Brasil que realitzin una 
estada de mobilitat en qualsevol de les 833 universitats amb les quals el Banc 
Santander té conveni de col·laboració; 
 
Atès que la Universitat de Lleida (UdL) ha resultat adjudicatària d’una de les 300 
beques Fórmula Santander, dotada de 5.000 € (cinc mil euros); 
 
Atès que les condicions generals del Programa de Beques Fórmula Santander 
estableixen que la selecció dels becaris o becàries la faran directament les universitats 
i que les universitats participants hauran d’assumir les tasques de comunicació, 
convocatòria, seguiment i avaluació que considerin oportunes per tal de vetllar per la 
correcta execució i compliment de les condicions del programa, 
 
 
 
RESOL 
 
Aprovar la convocatòria del Programa de Beques Fórmula Santander a la Universitat 
de Lleida per al curs 2010/11 que figura a continuació. 
 
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del dia següent a la seua publicació, 
davant el mateix òrgan que ha dictat la Resolució, o bé directament un recurs 
contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa 
de Lleida en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seva publicació. 
 
 
ANNEXOS: 
 

I. Bases de la convocatòria 
II. Relació de Universitats amb les que el Santande r té conveni i amb les 

quals la UdL té establerts programes d’intercanvi. 
III. Formulari de sol·licitud. 
IV. Document d’acceptació de la beca. 
V. Certificat d’incorporació 
VI. Certificat d’estada 
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ANNEX I 
 

BASES 
 

 
Primera. FINALITAT 
 
Aquesta convocatòria té per objecte concedir un ajut econòmic a estudiants de centres 
propis i adscrits de la Universitat de Lleida que participen en el Programa de Mobilitat 
de la UdL o en el Programa Erasmus del curs 2010/11. 
 
Segona. OBJECTE 
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar un ajut econòmic destinat a disminuir 
l’impacte econòmic de la participació en programes de mobilitat acadèmica.  
 
Tercera. PRESSUPOST 
 
La quantitat que es destina a aquestes beques és de 5.000 € (cinc mil euros), d’acord 
amb les condicions generals del Programa de Beques Fórmula Santander.  
 
L’import d’aquesta convocatòria és amb càrrec a la partida pressupostària 
902/JADE+/480.00 de l’exercici 2010 de l’Oficina de Relacions Internacionals. 
 
Quarta. PERSONES BENEFICIÀRIES  
 
Poden ser beneficiaris d’aquesta beca estudiants que compleixin els requisits 
següents:  
� Ser estudiant oficial de la UdL o d’algun centre adscrit a la UdL. 
� Tenir assignada una plaça del Programa de Mobilitat de la UdL o del Programa 
Erasmus per al curs 2010/11 en alguna de les universitats de l’annex II. 
 
Cinquena. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
La beca Fórmula Santander té per objecte sufragar despeses en concepte de 
matrícula a la universitat de destinació (si s’escau), transport, allotjament i manutenció. 
L’estudiant haurà de destinar una part de l’ajut a les despeses d’una assegurança amb 
cobertura de: mort o invalidesa per accident, assistència en la repatriació de mort per 
qualsevol causa i reemborsament de les depeses mèdiques per accident de la persona 
beneficiària de la beca. 
 
Sisena. AJUT I FORMA DE PAGAMENT 
 
La beca Fórmula Santander està dotada de 5.000 euros. 
 
El pagament  s'efectuarà directament a la persona beneficiària mitjançant transferència 
bancària al compte del Banc Santander del qual sigui titular i que indiqui en el 
document d’acceptació de beca, en dos pagaments: 
− El primer pagament (80% de l’import total de la beca) es farà efectiu quan 

l’estudiant hagi fet arribar a l'Oficina de Relacions Internacionals el certificat 
d’incorporació a la universitat de destinació (Annex V). 

− El segon pagament (20% restant) es farà efectiu quan l’estudiant presenti el 
certificat d’estada que acredita que ha finalitzat l’estada de mobilitat, signat i 
segellat per la universitat d’acollida (Annex VI). 
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Aquests ajuts estaran subjectes a la legislació fiscal vigent. 
 
Setena. SOL·LICITUDS  
 
Per poder participar en la present convocatòria caldrà presentar l’imprès de sol·licitud 
(annex III) degudament emplenat a l’Oficina de Relacions Internacionals (campus de 
Cappont; c. de Jaume II, 67 bis, 2n pis; 25001 Lleida). 
 
La sol·licitud ha de presentar-se acompanyada de la documentació següent: 
1. Fotocòpia del DNI o NIE vigent 
2. Fotocòpia de l’expedient acadèmic 
 
El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 24 de maig de 2010. 
 
Vuitena. CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
La selecció es farà sobre la base de l’expedient acadèmic dels estudiants participants, 
i en la valoració es tindran en compte els diferents àmbits de coneixement. 
 
Novena. RESOLUCIÓ 
 
La present convocatòria la resoldrà, per delegació, la Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació de la Universitat de Lleida, per resolució de 5/10/2005 
publicada al DOGC 4517 de 24/11/2005, i s’informarà al Consell de Govern de la 
Universitat. 
 
Els candidat seleccionat rebrà notificació personal a l’adreça de correu electrònic que 
consti en la sol·licitud i la resolució es publicarà al tauler d’anuncis de l’Oficina de 
Relacions Internacionals, del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació. 
 
Desena. ACCEPTACIÓ DE LA BECA 
 
La persona seleccionada haurà de presentar el document d’acceptació de la beca 
(Annex IV) abans del 15 de juny de 2010. 
 
Onzena. BAIXES I RENÚNCIES 
 
La no-realització de l’estada de mobilitat per qualsevol motiu implicarà la renúncia de 
l’estudiant a la beca.  
 
Qualsevol renúncia s’ha de presentar per escrit a l’Oficina de Relacions Internacionals, 
en l’adreça esmentada anteriorment, o per correu electrònic a ori@int.udl.cat. 
 
Dotzena. INCOMPLIMENT  
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions d’aquesta  
convocatòria en la seua totalitat. En cas d’incompliment la persona beneficiària haurà 
de retornar l’import de l’ajut. 
 
En cas que s’hagin abonat quantitats de forma indeguda, sigui perquè es detecti un 
error en el procediment, sigui perquè l’estada efectivament realitzada sigui més curta 
que els mesos pels quals s’ha concedit l’ajut, sigui per ocultació o falsejament de 
dades en la sol·licitud, la persona beneficiària de l’ajut haurà de reintegrar la quantitat 



 

BEQUES FÓRMULA SANTANDER  
 

 
percebuda indegudament i l’interès de demora corresponent des del moment del 
pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi el reintegrament, tal com 
estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Tretzena. INCOMPATIBILITATS 
 
Aquesta beca no és incompatible amb cap altra beca que pugui rebre l’estudiant per  
fer la seua estada de mobilitat. 
 
Catorzena. INCIDÈNCIES 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de Lleida té 
facultats per resoldre tots els dubtes, les incidències que puguin sorgir en el 
desenvolupament d’aquesta convocatòria i tot el que, fent-hi referència, no es prevegi 
en aquestes bases. 
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ANNEX II      RELACIÓ D’UNIVERSITATS 
 
PAÍS UNIVERSITAT 
Brasil Universidad Federal de Santa María 

Mèxic Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 Universidad Autónoma Chapingo 

 Universidad Autónoma de Baja California 

 Universidad Autónoma de Chiapas 

 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 Universidad de Celaya 

 Universidad de Guadalajara 

 Universidad de las Américas Puebla 

 Universidad de Monterrey 

 Universidad Iberoamericana 

 Universidad La Salle 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

Portugal Instituto Politécnico da Guarda 

 Instituto Politécnico de Coimbra 

 Instituto Politécnico de Santarem 

 Universidade Catolica Portuguesa 

 Universidade de Coimbra 

 Universidade Técnica de Lisboa 

Regne Unit Cardiff University 

 Cranfield University 

 University of Bangor 

Rússia Syberian Federal University 

Xile Universidad Adolfo Ibáñez 

 Universidad Austral de Chile 

 Universidad de La Frontera 

 Universidad Mayor 

 Universidad Técnica Federico Santa María 
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ANNEX III         SOL·LICITUD 
 
 
 
Nom i cognoms: ______________________________________________________ 

DNI/NIE:  _________________________ 

Participant en:  

Programa Erasmus  Programa de Mobilitat de la UdL  

 

 

DECLARO: 

1. Que m’han seleccionat per realitzar una estada de mobilitat per al curs 2010/11 

en la ___________________________________________________,  

(Nom de la universitat de destinació) 

de __________________________. 

 (País) 

2. Que he llegit i accepto les bases de la convocatòria de les beques Fórmula 

Santander per al curs 2010/11. 

 

I per tant, SOL·LICITO: 

Participar en la convocatòria d’aquestes beques. 

 

 

(Signatura) 

Lleida, ____ d  _____________ de 2010 

 

Amb la signatura d’aquest document la persona sol·licitant consent expressament que la 
Universitat de Lleida cedeixi les seues dades al Banco Santander.  

 

 

VICERECTORAT DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ 
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ANNEX IV              DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ 

Nom i cognoms: ______________________________________________________ 

DNI/NIE:  _________________________ 

Participant en:  

Programa Erasmus  Programa de Mobilitat de la UdL  

 
ACCEPTO la beca que m’ha estat concedida en el marc de la convocatòria de Beques Fórmula 
Santander per al curs 20__ /__ d’acord amb les següents 
 
CONDICIONS: 

1. Import de la beca: 5.000 euros  
2. Universitat d’acollida: ______________________________________ 
3. El pagament de la beca es farà mitjançant l’abonament en el compte: 
 

Entitat Oficina DC Compte 
 

0049 
 

 
__ __ __ __ 

 

 
__ __ 

 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
obert a nom de la persona beneficiària de la beca en qualsevol de les oficines del Banc 
Santander. 

4. El pagament es farà en dos terminis: 
a. El 80%, quan l’Oficina de Relacions Internacionals rebi el certificat 

d’incorporació de l’estada emès per la universitat d’acollida, per fax (+34 973 
003 531) o per correu electrònic (certificat escanejat i tramès com a adjunció a 
un missatge a l’adreça ori@int.udl.cat).  

b. El 20% restant, quan l’Oficina de Relacions Internacionals rebi el certificat 
d’estada emès per la universitat d’acollida.   

 
5. Amb la signatura d’aquest document, la persona beneficiària consent expressament 

que la Universitat de Lleida cedeixi al Banc Santander les seues dades. Aquestes 
dades es faran servir per a la tramitació del pagament de la beca descrita i per a 
l’enviament de les informacions que el Banc Santander consideri d’interès per a la 
persona beneficiària: 

Cognoms:  

Nom:  

NIF:  

Adreça:  

Codi postal:  Població:  

Telèfon de contacte:  Telèfon mòbil:  

Adreça electrònica: 

 

La persona beneficiària 

 

 

 

 

 

 

 
(Signatura i data) 
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ANNEX V 

 
L’ha d’emplenar el responsable de 

mobilitat de destinació  
 

(Coordinador acadèmic o 
coordinadora acadèmica o de 
relacions internacionals) 

Data límit de presentació: 
 

Per a estudiants del primer quadrimestre o de tot el curs:  

1 de novembre  

 

Per a estudiants del segon quadrimestre: 

1 d'abril 

 
PROGRAMA DE MOBILITAT DE LA UdL / PROGRAMA DE MOVILIDAD DE 
LA UdL 
CURS ACADÈMIC 20__ /20__ / CURSO ACADÉMICO 20__/20__ 
 

 
CONFIRMACIÓ D’ARRIBADA / CONFIRMACIÓN DE LLEGADA 
 
 

Nom i cognoms:_________________________________________________________ 

Nombre y apellidos: 
 

 

Universitat de destinació:__________________________________________________ 

Universidad de destino: 
 

 

Data d’arribada:____________________________________________________________ 

Fecha de llegada: 
 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Signatura / Firma 
________________________________________________  ____________________________ 
Nom / Nombre       Data / Fecha 
 

 

_________________________________________________  ____________________________ 

Càrrec / Cargo       Segell / Sello 

 

Envieu-ho a: 

 

Oficina de Relacions Internacionals 

Universitat de Lleida 

C. de Jaume II, 67 bis 

25001 Lleida (Spain) 

Fax: +34 973 00 35 31 
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ANNEX VI     CURSO ACADÉMICO ______ / _______  

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
 

  

Universidad receptora:____________________________________________________ 

CERTIFICO QUE 
 

El/la estudiante________________________________________________________ 

de la UNIVERSIDAD DE LLEIDA ha sido estudiante de movilidad durante el curso 

académico ________/_______ en el Departamento/Facultad de 

________________________________ desde el _____ de  ________________  de 

_______   hasta el _____ de  ______________ de  _______ . 

 

 

_________________________________________________ 

Firma 
 

____________________________________________ __________________________________ 

Nombre      Fecha     

   
____________________________________________ __________________________________ 

Cargo       Sello 

 
Por favor, enviar a: 

 

 

Oficina de Relacions Internacionals 

Universitat de Lleida 

C. de Jaume II, 67 bis 

25001 Lleida (Spain) 

 

Fax: +34 973 00 35 31 


