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Programa “Becas ONCE CRUE” 

Bases específiques de la UdL 

Curs 2020-2021 

 

La CRUE i la Fundación ONCE, en el marc del conveni de col·laboració subscrit , 

convoquen el programa de “Beques ONCE CRUE”. 

Les “Beques ONCE CRUE” tenen l’objectiu donar un ajut econòmic als estudiants 
universitaris amb discapacitat reconeguda igual o superior a un 33% per a realitzar 
pràctiques en empreses o entitats. 

A través d’aquestes bases s’estableixen les condicions específiques per a 
l’adjudicació de les 2 beques que es convoquen per a estudiants de la Universitat 
de Lleida. 

 Objecte dels ajuts i requisits de les persones sol·licitants 

1.1. Aquestes bases regulen l’adjudicació de 2 ajuts d’aquesta convocatòria 
entre els sol·licitants amb discapacitat legalment reconeguda igual o 
superior a un 33%. 

1.2. Poden sol·licitar els ajuts els estudiants que compleixin els requisits 
següents: 

1.2.1. Estar matriculat en el present curs acadèmic 2020/2021 en un 
ensenyament de Grau o Màster en un centre de la UdL. 

1.2.2. En el cas dels estudiants de Grau, tenir superats el 50% dels crèdits 
en el grau que cursa actualment.  

1.2.3. Tenir una discapacitat reconeguda legalment igual o superior a un 
33%. 

2. Dotació dels ajuts 

2.1. Cadascun dels 2 ajuts que es convoquen consisteix en una dotació 
econòmica de 1.800 € , que es pagarà durant 3 mesos ( 600€ mensuals). 

3. La convocatòria i la sol·licitud dels ajuts 

3.1. La Fundación ONCE convoca aquests ajuts per a totes les universitats 
espanyoles i posa al seu servei una plataforma http://www.becas-
fundaciónonce.com/ 

3.2. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 30 de 
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novembre de 2020. 

La persona candidata ha de presentar la sol·licitud a través de la 
plataforma de beques de la Fundación ONCE http://www.becas-
fundaciónonce.com/ 

4. Valoració de les sol·licituds i adjudicació 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, des de la unitat 
d’Informació i Orientació Universitària es valoraran les sol·licituds i es tindrà en 
compte el percentatge de discapacitat. Es proposarà l’adjudicació de l’ajut a les 
persones que tinguin un major percentatge de discapacitat, en cas d’empat es 
tindrà en compte el percentatge de carga lectiva i la nota de l’expedient 
acadèmic (major carga lectiva i millor nota mitja de l’expedient). 

4.1. A partir de l’1 de desembre de 2020 es publicarà la llista provisional de 
persones admeses i excloses al procés de selecció dels ajuts, en què s’ha 
de fer constar el motiu de les exclusions, així com la valoració per a la 
proposta d’assignació dels 2 ajuts atorgats entre totes les persones 
participants. 

4.2. Els sol·licitants disposen d’un període de 5 dies hàbils per formular les 
al·legacions que considerin pertinents. 

4.3. Un cop finalitzat el període i resoltes les al·legacions, es publica la llistat 
definitiva d’admesos i exclosos i la llista provisional de les adjudicacions 
de les beques. 

4.4. Els sol·licitants disposen de 5 dies hàbils per formular al·legacions. Un cop 
finalitzat el termini es publica la llista definitiva d’adjudicació de les beques. 

5. Llistes d’espera i reassignació dels ajuts 

5.1. Les persones sol·licitants admeses al procés de selecció que no resultin 
adjudicatàries de l’ajut passen a formar part de la llista d’espera de cada 
convocatòria perquè, en cas de vacant, li pugui ser adjudicada. 

5.2. Des de la unitat d’Informació i Orientació Universitària s’assignaran i 
gestionaran els ajuts vacants.  

5.3. El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat decideix sobre les situacions o 
casuístiques no recollides en aquestes bases i és competent per 
interpretar-les quan sigui necessari. 

5.4. La UdL es compromet a comunicar a la Fundación ONCE els ajuts que 
finalment no puguin ser adjudicats. 
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5.5. Els erros materials i de fet es poden esmenar en qualsevol moment. 

6. Compatibilitats i revocació 

6.1. L’ajut és compatible amb altres ajuts de naturalesa diferent als del 
Programa “Beques ONCE CRUE” d’aquesta convocatòria. 

 
6.2. En el cas que posteriorment es detecti falsedat en les dades aportades a 

l’hora d’emplenar la sol·licitud o qualsevol incompliment sobrevingut dels 
requisits establerts en aquestes bases, la unitat d’Informació i Orientació 
Universitària podrà iniciar el procediment de revocació.  
 

7. Resolució 

L’òrgan competent per instruir i resoldre el procediment és el Vicerectorat 
d’Estudiants i Ocupabilitat. La vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat serà la 
responsable de les resolucions de la convocatòria. 
Les resolucions i tots els tràmits d’aquesta convocatòria es faran públics per als 
interessats en el tauler electrònic (e-tauler) de la seu electrònica de la Universitat 
de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php. Per a qualsevol altra 
comunicació, si s’escau, només s’emprarà l’adreça de correu electrònic que s’hagi 
fet constar en la sol·licitud. 

8.  Incidències 

El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat és l’òrgan encarregat de resoldre els 
dubtes i les incidències que puguin sorgir en aquesta convocatòria. 

9.  Recursos 

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, contra aquesta resolució i les seves bases, que 
exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar, 
potestativament, recurs de reposició davant la vicerectora d’estudiants i 
ocupabilitat de l’àmbit en el termini d’un mes tal com preveu l’article 124 de la Llei 
esmentada, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en 
el termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, 
d’acord amb el que preveu l’article 8 de la Llei esmentada. Aquests terminis es 
comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució. 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 


